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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την
Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τις Ευρωπαϊκές
Ταυτότητες
1. Γενικά
Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας
και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες
πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020
είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας
βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση,
προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην
καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και
της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την
έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. Έτσι θα
στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των άλλων
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).
Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το
σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας που
παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι τύποι
χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχει
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συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει
να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασία της
καινοτομίας από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά. Το
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
 Επιστήμη Αριστείας.
 Βιομηχανική υπεροχή.
 Κοινωνικές Προκλήσεις.
Ειδικότερα, η προτεραιότητα «Κοινωνικές Προκλήσεις», στην οποία
εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση, ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές
προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης
μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την
επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Η χρηματοδότηση κάτω από
αυτή την προτεραιότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς
στόχους:
 Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία.
 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον
τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και
βιοοικονομία.
 Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.
 Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες Mεταφορές.
 Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες
ύλες.
 Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - πολυδεκτικές, καινοτόμες
και στοχαστικές κοινωνίες.
 Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της
ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.
2. Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις
ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής
και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την
Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της,
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτιστικών ριζών της και τις
ιστορικές διαδρομές των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης.
3. Επιλέξιμες δράσεις
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να
αφορούν την τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την πρόσβαση και κατανόηση
των πολιτιστικών αγαθών της Ευρώπης. Η καταγραφή των πολιτιστικών
αγαθών αποτελεί πλέον μια διαδικασία με τη χρήση των πολυμέσων,
κυρίως με της ψηφιακής αναπαράστασης του μεγέθους, της εμφάνισης και
των συνθηκών συντήρησης του πολιτιστικού αγαθού. Αυτό προϋποθέτει
συνεργασίες ανάμεσα σε επιστημονικά πεδία, τεχνολογίες, γνωστικά πεδία
του ακαδημαϊκού χώρου (αρχαιολογία, ιστορία, πολιτιστικές σπουδές,
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ανθρωπολογία κ.α.), δημιουργικές πρακτικές και ψηφιακές εφαρμογές. Οι
επιδοτούμενες δράσεις είναι οι εξής:
 Ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις: οι εν λόγω δράσεις αποβλέπουν
στη δημιουργία νέας γνώσης και/ή στη διερεύνηση νέας ή
βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό οι δράσεις αφορούν βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα, δοκιμή και πιστοποίηση σε εργαστηριακό περιβάλλον. Τα
έργα δύνανται να συνδέονται και με πιλοτικές δραστηριότητες.
 Συντονιστικές και υποστηρικτικές δράσεις: οι εν λόγω δράσεις
αφορούν κυρίως συνοδευτικά μέτρα όπως η διάχυση, η
ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία, η δικτύωση, ο συντονισμός ή
υποστηρικτικές υπηρεσίες, διάλογοι πολιτικών της ΕΕ και αμοιβαία
μάθηση, μελέτες για νέες υποδομές, στρατηγικό σχεδιασμό,
δικτύωση και συντονισμός μεταξύ προγραμμάτων σε διαφορετικές
χώρες.
4. Επιλέξιμοι φορείς
Αναφορικά με τις ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, η πρόσκληση
αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3
ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προερχόμενες
από 3 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε σχέση με τις
συντονιστικές και υποστηρικτικές δράσεις, η πρόσκληση αφορά τουλάχιστον
μία (1) νομική οντότητα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται
σε επιλέξιμη χώρα καίτοι θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η δημιουργία συμπράξεων με
αλλοδαπούς φορείς στο πλαίσιο της δικτύωσης και του συντονισμού με
προγράμματα και πρακτικές σε διαφορετικές χώρες.
5. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 14
εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 2 έως 4 εκατ. ευρώ, δίχως να
προβλέπεται εθνική συνδρομή αφού καλύπτονται 100% από το πρόγραμμα
οι προτεινόμενες δράσεις.
6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων και περισσότερες πληροφορίες
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
2014, ενώ το πλήρες κείμενο του προγράμματος εργασίας, καθώς και
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να
αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/calls/h2020-reflective-7-2014.html#tab1
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο
Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
και Έρευνας, υπόψιν κας Μαρίας Κουτροκόη, τηλ.: 210 7458 094, e-mail:
mkoutr@gsrt.gr).

3

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/9/2014

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με
αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και
τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις
περιφέρειες).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Έρευνας
Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ.11510 Αθήνα
(Υπόψιν κας Μαρίας Κουτροκόη)
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
4) ΠΕΔ της Χώρας
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
7) Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
8) Επιμελητήρια της Χώρας
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
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2.
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφείο κ. Υφυπουργού
4.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
5.
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6.
Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και
Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7.
Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
 Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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