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Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020“ (H2020)  

Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και 

της Kαινοτομίας την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 

79,4 δισ. ευρώ, αποσκοπεί: 
 
 Στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 

στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας & της τεχνολογίας 

 Στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα 

προϊόντα & υπηρεσίες  (ανάπτυξη & νέες θέσεις εργασίας) 

 Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. 

                 http://ec.europa.eu/research/horizon2020  



Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”: Τα Νέα Στοιχεία  

 
 Ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα έρευνας & καινοτομίας που 

συγκεντρώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα / πρωτοβουλίες της ΕΕ 
(FP7 + CIP + EIT) 

 Υποστηρίζει όλους τους τύπους καινοτομίας, τεχνολογική & κοινωνική 

καινοτομία – & όλα τα στάδια, από την έρευνα έως την αγορά 

 Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των ΜΜΕ & τη Βιομηχανική 

υπεροχή 

 Εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή 

κοινωνία, π.χ.; υγείας και της γήρανσης, την καθαρή ενέργεια και τις 

μεταφορές 

 Εισάγει κανόνες για την απλούστευση της συμμετοχής- για όλες τις 

εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και 

πέρα από αυτήν 
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Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" στηρίζεται σε τρεις άξονες: 

 Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): 

Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου εμβέλειας 

ερευνητικές υποδομές με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των 

καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο 

 Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership):  

Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με στόχο  

την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία 

 Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): 

Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων,   

λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς προβληματισμούς  

και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη 
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…ETC 

EU  

Financial  

Regulation 

Ενιαίο σύνολο κανόνων  
  για τον Ορίζοντα 2020 

  H2020 - κανόνες για την απλούστευση συμμετοχής-    

 Για όλα τα ερευνητικά προγράμματα και όλους τους 

οργανισμούς  

 1. Ένα έργο - Ένα ποσοστό χρηματοδότησης.  

100% των άμεσων δαπανών (εκτός από δράσεις 
που βρίσκονται κοντά στην αγορά = 70% των 
άμεσων δαπανών ) + 25% των άμεσων επιλέξιμων 

δαπανών (= Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες).  

 

 

 

 

 

 

 

  
2. Τρία Κριτήρια Αξιολόγησης:  

Αριστεία (Excellence), Αντίκτυπο (Impact) & 

Υλοποίηση (Implementation) 

http://eit.europa.eu/home.html
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do


Η2020 – Εργαλεία Χρηματοδότησης (“actions”) 

Type of Activity Instrument # Min. 

Partner 

# Min. 

Country 

Consortia Research and Innovation Activities 3 3 

Innovation Activities (close-to-market) 3 3 

ERA-Net 3 3 

Procurement PCP/PPI 3 3 

Individual European Research Council (ERC) 1 1 

Marie-Skłodowska-Curie Activities 

(MSCA) 

1 1 

Potentially 

individual 

Coordination and Support Actions 

(CSA) 

1 1 

SME-Instrument 1 1 

Risk Finance 1 1 

Prize 1 1 

Source: www.eubuero.de. 

http://www.eubuero.de/


Research & 
Innovation Actions 
(RIA) 

• 100% 

• 3 entities minimum 

Innovation Actions 
(IA) 

• 70-100% 

• 3 entities minimum 

Coordination & 
Support (CSA) 

• 100% 

• 1 entity minimum 

SME Instrument 

• 70-100% 

• Only SMEs 

• 1 entity minimum 

Fast track to 
innovation 

• Maximum 5 entities 

• > 2015 

PCPs/PPPs 

• Multi-annual framework 
partnerships 

Research Grants 

• ERC 

Mobility Grants 

• Marie Sklodowska Curie 

Specific Challenge Collaborative Research Projects Support to EU policies etc 

Market-driven 

R&D 

Bottom-up 

Academic grants 

Commercial 

innovation 

H2020- Εργαλεία Χρηματοδότησης (“actions”)  



H2020: Παράδειγμα ενός θέματος 



H2020: Παράδειγμα ενός θέματος 
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I. Ορίζοντας 2020 

Υποστήριξη 

 http://ec.europa.eu/horizon2020 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Ανοικτές προκηρύξεις & επίσημα έγγραφα 

στον Ορίζοντα 2020 



H2020 – Θέματα για Βιβλιοθήκες (I) 

Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, 

innovative & reflective societies 
  

 Call ID: H2020-REFLECTIVE-2015  
 

• Topic Reflective-6-2015 : “Innovation ecosystems of digital 

cultural assets” (deadline 21/4/2015): Enable new models and 

demonstrations of the analysis, interpretation and understanding of 

Europe's cultural and intellectual history and/or bring cultural content to 

new audiences in novel ways, through the development of new 

environments, applications, tools and services for digital cultural 

resources in scientific collections, archives, museums, libraries and 

cultural heritage sites.  

 



H2020 – Θέματα για Βιβλιοθήκες (II) 

Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, 

innovative and reflective societies 
  
 Call ID: H2020-REFLECTIVE-2014  

 
• 2 topics Reflective-7-2014 – “Advanced 3D modelling for 

accessing & understanding European cultural assets” (deadline 

30/9/2014) 
 

o Reflective-7-2014 -a: “Research on cost-effective 

technologies for advanced 3D modelling to enhance the 

understanding of cultural heritage”. 
 

o Reflective-7-2014 -b: “Devise standard formats for the 

semantic-aware 3D modelling of Europe's cultural heritage 

for researchers & practitioners”  

 

 



H2020 – Θέματα για Βιβλιοθήκες (III) 

Societal Challenge 6: Europe in a changing world – 

inclusive, innovative and reflective societies  
 

 Call ID H2020-REFLECTIVE-2014: 
 

• Topic Reflective-9-2014 – “Social Platform on Reflective 

Societies”   (deadline expired on 3/6/2014, but worth 

following relevant projects funded): Bring together the relevant 

research communities with stakeholder representatives from 

galleries, libraries, museums, archives, etc. to establish 

a knowledge base that will assist in the formulation and 

implementation of relevant policies and practices in Europe. 



Εθνικά Σημεία Επαφής 



 
Enterprise Europe? Network  

                 http://een.ec.europa.eu/ 

~ 600 συνεργαζόμενοι φορείς  

Σε 54 χώρες  



One-stop shop για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη  

 
Από το 2008, το Δίκτυο:  

 

 Έχει βοηθήσει 7000 εταιρίες και οργανισμούς να αναπτύξουν 

εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες 

 90000 οργανισμοί έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μεσιτείας του 

Δικτύου 

 Έχει απαντήσει σε 375000 ερωτήματα σε θέματα της ΕΕ 

 1 εκατ. άτομα έχουν παρακολουθήσει της ενημερωτικές ή/και 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Δικτύου 

 

 

 

 

Enterprise Europe Network  



Πώς μπορώ να λάβω 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;?  

Τι σημαίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για την επιχείρησή μου; 

Πώς μπορώ να βρω 
συνεργάτες στο εξωτερικό;  

Πώς μπορώ να προωθήσω τις καινοτόμες 

ιδέες μου στο εξωτερικό; 

 

Enterprise Europe Network  
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ΕΚΤ: Εθνική Υποδομή για την έρευνα και την καινοτομία  

 Αποστολή του ΕΚΤ είναι η Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή 

τεκμηριωμένης πληροφόρησης για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία  
 

 Τεχνολογικά ώριμο για την παροχή υπηρεσιών & υποδομών ψηφιακού 

περιεχομένου 
 

 Δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης 

και του πολιτισμού 

• Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 1998): 

(www.ekt.gr/horizon2020) 

• Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas: Tο μεγαλύτερο δικτύο για 

επιχειρηματικότητα & καινοτομία (www.enterprise-hellas.gr) 

• Ελληνικός κόμβος OpenAIRE (National Open Access Desk): ανοικτή πρόσβαση σε 

αποτελέσματα του 7ου ΠΠ & του Ορίζοντας 2020 (www.openaire.eu) 

• Αρμόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ: 

αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, υποστήριξη της πολιτικής ΕΤΑΚ     

με επιστημονική τεκμηρίωση (http://metrics.ekt.gr) 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.ekt.gr/horizon2020
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.openaire.eu/
http://metrics.ekt.gr/


EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία 

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας 

 

Ηλεκτρονική Υποδομή για ανοικτή  

πρόσβαση σε περιεχόμενο/υπηρεσίες 

http://www.epset.gr  

 

 

  

 

 

  

 

Metrics (www.ekt.gr/metrics):  

Έκδοση επίσημων δεικτών για 

την έρευνα και την καινοτομία, 

Μελέτες για την ελληνική 

συμμετοχή σε προγράμματα 



ΕΚΤ - Υπηρεσίες & Δράσεις για τον Πρόγραμμα “Ορίζοντας 

2020”  
 

 Ενημέρωση (ευκαιρίες χρηματοδότησης): δικτυακοί τόποι, e-newsletters, 

φυλλάδια, εκδηλώσεις σε live streaming, κ.ά.  

 Υποστήριξη σε προετοιμασία, υποβολή & υλοποίηση έργων: e-helpdesk, 

διμερείς συναντήσεις, online εξεύρεση συνεργατών από την ΕΕ, τεχνικός έλεγχος 

προτάσεων, κ.ά 

 Εκπαίδευση: Σεμινάρια σε Ελλάδα & Ευρώπη 

 Δικτύωση εντός & εκτός Ευρώπης - εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση  

κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή προτάσεων  

 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:  
ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, ανταγωνιστική οικονομία  

 Έκδοση δεικτών για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας:  
υποστήριξη πολιτικών με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση  

 

 

 

  

 

 

  

 



ΕΚΤ – Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες (Ι) 

 Αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει την υπηρεσία Εθνικός Συλλογικός 

Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών 

βιβλιοθηκών  http://eskep.ekt.gr 
 
• Στον κατάλογο παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των 

επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι 

ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού 

δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το 

διαθέτουν. 
 

 Συντονίζει και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και 

Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) 
 
• Το ΕΔΕΤΒ είναι ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την 

online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://eskep.ekt.gr/
http://eskep.ekt.gr/


ΕΚΤ – Υπηρεσίες προς Βιβλιοθήκες (Ι) 

 Αναπτύσσει και διαθέτει το σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 

EKT (ΑΒΕΚΤ) για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση 

βιβλιοθηκών και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων 

http://www.abekt.gr 
 
• Οι χρήστες υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό κέντρο υποστήριξης και 

e-learning περιβάλλον εκπαίδευσης. 

 

 Διαθέτει την ελληνική μετάφραση της 13ης Συνοπτικής Έκδοσης 

του Δεκαδικού Ταξινομικού Συστήματος M. DEWEY 

http://ekt.gr/products/dewey 
  

 Διαθέτει τον πρώτο Θησαυρό Ελληνικών Όρων γενικού 

περιεχομένου http://www.ekt.gr/products/thesaurus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.abekt.gr/
http://www.abekt.gr/
http://www.abekt.gr/
http://ekt.gr/products/dewey
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http://www.ekt.gr/products/thesaurus
http://www.ekt.gr/products/thesaurus


Δρ Χριστίνα Πασκουάλ | cpascual@ekt.gr 

Εθνικό Σημείο Επαφής  για τον Ορίζοντα 2020 

 

EKT | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
web.ekt.gr • www.ekt.gr/horizon2020 

 

Σας ευχαριστώ! 

mailto:cpascual@ekt.gr

