
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,  

Καλώπ ήλθαςε ρςξ ςέςαοςξ ςεύυξπ ςξσ εμημεοχςικξύ πεοιξδικξύ «Καιμοτομείμ». 

Σξ παοόμ ςεύυξπ εκδίδεςαι από ςξ Δίκςσξ Γοατείχμ Διαμερξλάβηρηπ ρςα πλαίρια 

ςξσ ποξγοάμμαςξπ «Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ (Κ.Κ.Κ) με έμταρη ρςη Διαυείοιρη 

Υσρικώμ Πόοχμ». ςξ παοόμ ςεύυξπ θα βοείςε ςοέυξσρεπ ποξκηούνειπ για ςξ  7ξ 

ποόγοαμμα πλαίριξ (Seventh Framework Programme, FP7), καθώπ και μέεπ ποξ-

κηούνειπ ποξγοαμμάςχμ για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςόπ ασςξύ. 
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Η Γεμική Γοαμμαςεία Έοεσμαπ & Σευμξλξγίαπ / Διεύθσμρη  Διεθμξύπ Ε&T σμεογα-

ρίαπ εμημεοώμει ςξσπ  Έλλημεπ επιρςήμξμεπ & εοεσμηςέπ όςι, όρξι εμδιατέοξμςαι, 

μπξοξύμ μα εγγοατξύμ ρςημ ―Eval-Inco Database” (Evaluators database for Inter-

national Cooperation) (http://www.eval-inco.pt-dlr.de). Η Eval-Inco Da-

tabase είμαι μια βάρη δεδξμέμχμ εγγεγοαμμέμχμ ανιξλξγηςώμ, η ξπξία υοηρι-

μξπξιείςαι ρςημ ανιξλόγηρη ςχμ ποξςάρεχμ, πξσ σπξβάλλξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ 

Κξιμώμ Ποξκηούνεχμ ςχμ εσοχπαψκώμ έογχμ δικςύχρηπ  ERANETs. 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΚΑΝΔ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗ. ΚΑΝΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΔΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙ‐

ΚΗ».  

Ο διαγχμιρμόπ "Κάμε ςημ Καιμξςξμία Ποάνη-Make Inno-

vation Work" έυει ήδη νεκιμήρει. Ο διαγχμιρμόπ βαρίζε-

ςαι ρςξ όςι η διαςύπχρη και σλξπξίηρη ποχςόςσπχμ 

ποξςάρεχμ και επιυειοημαςικώμ ιδεώμ, με ρσγκεκοιμέμα 

πξιξςικά υαοακςηοιρςικά, μπξοεί μα γίμει η ατεςηοία 

για ςημ εμίρυσρη ςχμ κοίριμχμ αμαπςσνιακώμ ςξμέχμ ςηπ Ελλημικήπ Οικξμξμίαπ. 

Ποόκειςαι για έμαμ μεγαλόπμξξ διαγχμιρμό καιμξςξμίαπ, για ςημ αμάδεινη και σλξ-

πξίηρη ςηπ καλύςεοηπ ποχςόςσπηπ επιυειοημαςικήπ ιδέαπ, πξσ έυει ςη δσμαμική μα 

εμιρυύρει ςημ ελλημική ξικξμξμία και μα δημιξσογήρει μέεπ θέρειπ εογαρίαπ ρςημ 

Ελλάδα. Ο διαγχμιρμόπ, ξ ξπξίξπ θα διαοκέρει έχπ ςιπ 16 Μαΐου 2011, απαοςίζε-

ςαι από ςέρρεοιπ επιλένιμεπ θεμαςικέπ εμόςηςεπ: Ποάριμη Εμέογεια, Σξσοιρμόπ, 

Εμαλλακςική Γεχογία και Μεςατξοέπ και Νασςιλία. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

Σξ ποόγοαμμα «ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΚΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΥΑΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» υοημαςξδξςείςαι από 

ςξμ Εσοχπαψκό Οικξμξμικό Φώοξ και  ςξ  

Τπξσογείξ  Οικξμξμίαπ  Αμςαγχμιρςικό-

ςηςαπ  και  Νασςιλίαπ. 

Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η 

δημιξσογία εμόπ Κέμςοξσ Καιμξςξμίαπ με 

έδοα ρςα Φαμιά με έμταρη ρςη διαυείοι-

ρη  τσρικώμ  πόοχμ  και  ρσγκεκοιμέμα,  

ςημ  βιώριμη  αγοξςική  αμάπςσνη,  ςημ  

αμςιμεςώπιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ  

πιέρεχμ  πξσ  δημιξσογεί  ξ  ποχςξγε-

μήπ  ςξμέαπ,  και  ςημ  ανιξπξίηρη  ςχμ  

αγοξςικώμ ποξψόμςχμ/παοαποξψόμςχμ   

ςηπ   Κοήςηπ   με   ςημ   παοαγχγή   ποξ-

ψόμςχμ   σφηλήπ   ποξρςιθέμεμηπ   ανίαπ.  

Επιποόρθεςα,   αμςικείμεμξ   ςξσ   ποξγ-

οάμμαςξπ   είμαι   η   πιλξςική   επίδεινη   

καιμξςόμχμ   εσοημάςχμ   ςχμ ρσμεογα-

ζόμεμχμ εοεσμηςικώμ τξοέχμ (Παμ. 

Κοήςηπ, ΣΕΙ-Κοήςηπ, ΕΘΙΑΓΕ και ΜΑΙΦ) 

καθώπ και η εμημέοχρη ςξσ  ιδιχςικξύ  

ςξμέα  για  πεοιβαλλξμςικά  μέςοα  και  

ποακςικέπ  πξσ  απαιςξύμςαι  για  μία  

βιώριμη  αγοξςική αμάπςσνη. Σξ Κέμςοξ 

Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ θα διαυειοίζεςαι 

καιμξςόμεπ λύρειπ/ποξψόμςα  πξσ αμαπ-

ςύρρξσμ ξι εοεσμηςικξί τξοείπ ςηπ Κοή-

ςηπ και θα δοα χπ δίασλξπ για ςημ μεςα-

τξοά ςευμξλξγίαπ ρςξμ ιδιχςικό ςξμέα ή 

για ςξμ ρσμςξμιρμό αμαπςσνιακώμ ποξγ-

οαμμάςχμ ρςη διαυείοιρη ςχμ τσρικώμ 

πόοχμ ςηπ Κοήςηπ.   

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 

EVAL-INCO DATABASE 

http://www.eval-inco.pt-dlr.de
http://www.miw.gr/el/contest
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ΣΡΔΦΟΤΔ ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ-  7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΙΟ 
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 Σεχμολογίες Πληροφορίας και Δπικοιμωμιώμ: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ  

 FP7-ICT-2011-C (01/05/2011) 

 FP7-ICT-2011-SME-DCL (28/04/2011) 
 

 Ναμοεπιστήμες, μαμοτεχμολογίες, υλικά και μέες τεχμολογίες παραγωγής: 3 αμξιυςέπ ποξ-
κηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 NMP-2011-SME-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-SMALL-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-LARGE-5 (28/04/2011) 
 

 Δμέργεια: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENERGY-2011-1 (16/11/2010 & 26/04/2011) 

 ENERGY-2011-2 (07/04/2011) 
 

 Περιβάλλομ — κλιματική μεταβολή: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage (26/04/2011) 
 

 Μεταφορές  — Αερομαυτική: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη  

 FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE  (12/04/2011) 
 
 Κοιμές Προσκλήσεις στο Διδικό Πρόγραμμα «υμεργασία» 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ  

 SP1-JTI-CS-2011-01 (03/05/2011) 

 ENIAC-2011-1 (21/04/2011) 

 ARTEMIS-2011-1 (31/3/2011 & 1/9/2011) 

Ειδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» 

Ειδικό Ποόγοαμμα «Ιδέεπ» 

 
 Ιδέες: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

 ERC-2011-ADG_20110406

(06/04/2011) 

 ERC-2011-PoC (15/06/2011) 

 

Ειδικό Ποόγοαμμα «Άμθοχπξι» 

 FP7-PEOPLE-2011-IEF MARIE CURIE INTRA-

EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOP-

MENT (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IIF MARIE CURIE INTERNA-

TIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IOF MARIE CURIE INTERNA-

TIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DE-

VELOPMENT (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-NCP TRANS-NATIONAL COOP-

ERATION AMONG NCPs 

(22/06/2011) 

 

 

Δίκτυο Γραφείωμ  Διαμεσολάβησης - Κέμτρο Καιμοτομίας Κρήτης 

Ειδικό Ποόγοαμμα «Euratom» 

 Πυρημική διάσπαση και προστα‐
σία από τημ ακτιμοβολία: 1 αμξιυ-
ςή ποόςαρη  

 FP7-Fission-2011 
(07/04/2011) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=319
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=392
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=368
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=369
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=370
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=315
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=342
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=365
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=374
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=398
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=391
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=393
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=386
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=389
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=395
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=396
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=397
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=394
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.EuratomDetailsCallPage&call_id=348
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ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 ςιπ 8 Αποιλίξσ 2011, 11.00-

14.00 ρςξ Αμτιθέαςοξ ςξσ 

Γεμικξύ Σμήμαςξπ ρςξ Πξλσ-

ςευμείξ Κοήςηπ θα ποαγμαςξ-

πξιηθεί ρεμιμάοιξ ςξσ Δικςύξσ 

EURAXESS. Πεοιρρόςεοεπ πληοξ-

τξοίεπ ρςη ρελίδα μαπ —>ΝΕΑ—

>ΗΜΕΡΙΔΕ—>ΤΝΕΔΡΙΑ. 

 ςα πλαίρια 

ςξσ εοεσμη-

ςικξύ έογξσ 

«Διαςξμεακή Κιμηςικόςηςα ςχμ 

Εοεσμηςώμ ρςιπ Φώοεπ ςηπ 

Νξς ιξαμαςξλικήπ  Εσοώ-

πηπ» (Inter-sectoral mobility 

of researchers in South-

Eastern Europe), ακοχμύμιξ «I

-SEEMob» πξσ υοημαςξδξςεί-

ςαι από ςξ Ειδικό Ποόγοαμμα 

«ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ» ςηπ Εσοχπαψ-

κήπ Επιςοξπήπ, 7ξ Ποόγοαμμα 

Πλαίριξ, διενάγεςαι έοεσμα με 

ρςόυξ ςη διεοεύμηρη και ςξμ 

ποξρδιξοιρμό ςχμ κσοιόςεοχμ 

εμπξδίχμ ρςη ρσμεογαρία με-

ςανύ εοεσμηςικώμ τξοέχμ 

(παμεπιρςημίχμ, δημόριχμ/

ιδιχςικώμ εοεσμηςικώμ κέμ-

ςοχμ) και ιδιχςικώμ επιυειοή-

ρεχμ. Η ρσμπλήοχρη ςξσ/ςχμ 

εοχςημαςξλξγίχμ θα γίμεςαι 

μέυοι ςιπ 15 Μαψξσ 2011. Πλη-

οξτξοίεπ 

 ςα πλαίρια ςξσ Έογξσ 

«Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 

με έμταρη ρςη Διαυείοιρη Υσ-

ρικώμ Πόοχμ», ςξ Μερξγειακό 

Αγοξμξμικό Ιμρςιςξύςξ Φαμίχμ 

διξογαμώμει ημεοίδα με θέμα 

―ΙΟ ΣΗ ΣΡΙΣΕΣΑ ΣΩΝ 

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ–ΠΑΡΟΤΙΑ, 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ & 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗ ΚΡΗΣΗ, ΕΛ-

ΛΑΔΑ & ΜΕΟΓΕΙΟ‖. Η Ημεοί-

δα θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ 

Σοίςη 12 Αποιλίξσ 2011 ρςιπ 

10:00 πμ ρςξ Μερξγειακό Αγ-

οξμξμικό Ιμρςιςξύςξ Φαμίχμ. 

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρςη 

ρελίδα μαπ —>ΝΕΑ—>ΗΜΕΡΙΔΕ—

>ΤΝΕΔΡΙΑ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκτός ΠΠ) 

 (15/4/2011 ) Ποόςσπα επιδεικςικά έογα ανιξπξίηρηπ Αμαμεώρι-

μχμ Πηγώμ Εμέογειαπ (ΑΠΕ) ή και ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ 

(ΕΞΕ) ρε δημόρια κςίοια. Πληοξτξοίεπ 

 (29/04/2010) MEDIA 2007: Ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεωμ (EACEA/02/11): 

Υπξρςήοινη για ςη δικςύωρη και ςημ κιμηςικόςηςα ρπξσδαρςώμ και εκπαιδεσςώμ 

ρςημ Εσοώπη. Έμαπ  από  ςξσπ  ρςόυξσπ  ςξσ  ποξγοάμμαςξπ  είμαι  η  εμθάοοσμρη  

αμςαλλαγώμ  και  ρσμεογαρίαπ,  για  ςημ  σπξρςήοινη ςηπ  δικςύχρηπ  ςχμ  εσοχπα-

ψκώμ  τξοέχμ  καςάοςιρηπ,  και  ειδικόςεοα  ςχμ  ιδοσμάςχμ  ςηπ  ςοιςξβάθμιαπ  

εκπαίδεσρηπ, ςχμ  τξοέχμ  παοξυήπ  καςάοςιρηπ  και  ςχμ  εςαίοχμ  ςξσ  ξπςικξα-

κξσρςικξύ  ςξμέα,  καθώπ  και  η  εμθάοοσμρη  ςηπ κιμηςικόςηςαπ  ρπξσδαρςώμ  και  

εκπαιδεσςώμ  ρςημ  Εσοώπη. Πληοξτξοίεπ 

 (04/05/2011)  Ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ 2011 για έμμερεπ δοάρειπ ρςξ πλα-

ίριξ ςξσ πξλσεςξύπ κξιμξςικξύ ποξγοάμμαςξπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ παιδι-

ώμ πξσ υοηριμξπξιξύμ ςξ Διαδίκςσξ και άλλεπ ςευμξλξγίεπ επικξιμχμιώμ. Πληοξτξ-

οίεπ 

 (06/05/2011) Ποόγοαμμα "Νεξλαία ρε δοάρη" Δοάρη 3.2-Νεξλαία ρςξμ κόρμξ: σ-

μεογαρία με άλλεπ υώοεπ εκςόπ ςχμ γειςξμικώμ υχοώμ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ . 

Πληοξτξοίεπ 

 (18/07/2011) Σξ LIFE+ είμαι ςξ υοημαςξδξςικό μέρξ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ για ςξ 

πεοιβάλλξμ. Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ είμαι μα ρσμβάλλει ρςημ εταομξγή, εμημέοχρη και 

αμάπςσνη ςηπ κξιμξςικήπ πεοιβαλλξμςικήπ πξλιςικήπ και μξμξθερίαπ ρσμπεοιλαμβα-

μξμέμηπ ςηπ εμρχμάςχρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρε άλλεπ πξλιςικέπ, ρσμβάλλξμςαπ με 

ςξμ ςοόπξ ασςό ρςημ ποξώθηρη ςηπ βιώριμηπ αμάπςσνηπ. Πληοξτξοίεπ 

 (15/04/2011) Ο Εσοχπαψκόπ Οογαμιρμόπ Διαρςήμαςξπ (ΕΟΔ) 

δημξρίεσρε ποόρκληρη ποξπ ςιπ επιρςημξμικέπ ξμάδεπ ςχμ 

κοαςώμ μελώμ (Κ-Μ) ςξσ πξσ εμδιατέοξμςαι μα ρσμμεςάρυξσμ 

ρε ποξπαοαρκεσαρςικέπ δοάρειπ ςηπ Ομάδαπ Εογαρίαπ για ςημ Ποόρβαρη ρςξ Αουεί-

ξ Δεδξμέμχμ ςηπ Απξρςξλήπ GAIA. Οι ξμάδεπ καλξύμςαι μα σπξβάλξσμ ρυεςικέπ ε-

πιρςξλέπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ρςξμ ΕΟΔ, ξι ξπξίεπ θα πεοιγοάτξσμ ςημ πεοιξ-

υή ενειδίκεσρήπ ςξσπ και ςη δσμηςική ρσμβξλή ςξσπ. Πληοξτξοίεπ 

 (03/05/2011) EMIDA ERA-Net Coordination of European 

research on emerging and major infectious diseases of 

livestock. ςόυξπ ςξσ έογξσ είμαι η αύνηρη ςηπ ικαμόςηςαπ 

ςηπ εσοχπαψκήπ επιρςήμηπ και έοεσμαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγεί-

απ ςχμ ζώχμ και η εμίρυσρη ςξσ ρσμςξμιρμξύ και ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ ρυεςικώμ 

παμεσοχπαψκώμ εοεσμηςικώμ δοαρςηοιξςήςχμ. Πληοξτξοίεπ 

 (30/06/2011) EACEA/15/11 Υπξρςήοινη ςηπ εσοωπαϊκήπ ρσμεογαρίαπ ρςξμ ςξμέα 

ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ επιμόοτωρηπ. Η ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ ρςξ-

υεύει ρςημ σπξρςήοινη και εταομξγή ρσμεκςικώμ και ξλξκληοχμέμχμ ρςοαςηγικώμ 

και πξλιςικώμ διά βίξσ μάθηρηπ ρε εθμικό, πεοιτεοειακό και ςξπικό επίπεδξ, πξσ 

θα καλύπςξσμ και θα ρσμδέξσμ όλα ςα είδη και ςα επίπεδα μάθηρηπ, καθώπ και ςξσπ 

ρυεςικξύπ ςξμείπ πξλιςικήπ (π.υ. απαρυόληρη και κξιμχμική έμςανη). Πληοξτξοίεπ 
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