
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης 
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EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία 

 Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης 

για έρευνα, τεχνολογία & καινοτομία  

 

 Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών για ανοικτή πρόσβαση σε 

επιστημονικό περιεχόμενο & ψηφιακές υπηρεσίες (http://www.epset.gr) 

 

 Έκδοση δεικτών για πολιτικές με επιστημονική τεκμηρίωση 

(www.ekt.gr/metrics)    

 

 Υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας:   

- Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα   

- Enterprise Europe Network-Hellas  

 

 

 

 

http://www.epset.gr/
http://www.ekt.gr/metrics


EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία 

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ηλεκτρονική Υποδομή για ανοικτή  

πρόσβαση σε περιεχόμενο/υπηρεσίες 

http://www.epset.gr  

 

 

  

 

 

  

 

Metrics (http://metrics.ekt.gr/)  

 
Έκδοση επίσημων δεικτών  

για την έρευνα και την καινοτομία 

 

Μελέτες για την ελληνική συμμετοχή σε 

προγράμματα της ΕΕ 

 



ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020  



Ορίζοντας 2020: Η ελληνική συμμετοχή 

 898 συμμετοχές οργανισμών 

 

 266,468,484 € κοινοτική συγχρηματοδότηση 

Source: ecorda - extraction date: 28/02/2016 
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Οι προκηρύξεις MSCA- 2014 & 2015 

Η συνολική συμμετοχή 

 1908 εγκεκριμένα έργα 

 4.964 συμμετοχές οργανισμών 

 1.321.315.190 € κοινοτική συγχρηματοδότηση 

 

Η ελληνική συμμετοχή 

 83 εγκεκριμένα έργα 

 124 συμμετοχές οργανισμών 

 26.737.962,41 € κοινοτική συγχρηματοδότηση 
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Source: ecorda - extraction date: 30/01/2015 



Οι προκηρύξεις FET 2014 & 2015 

Η συνολική συμμετοχή 

 80 εγκεκριμένα έργα 

 815 συμμετοχές οργανισμών 

 351.138.141 € κοινοτική συγχρηματοδότηση 

 

Η ελληνική συμμετοχή 

 12 εγκεκριμένα έργα 

 17 συμμετοχές οργανισμών 

 8,9 εκ. € κοινοτική συγχρηματοδότηση 

 

 m
e

tr
ic

s
.e

k
t.

g
r 

Source: ecorda - extraction date: 30/01/2015 



Προκήρυξη 

Ημερομηνία 

υποβολής 

Αριθμός 

προτάσεων 

Επιλέξιμες 

προτάσεις 

Μη επιλέξιμες 

προτάσεις 

Επιτυχείς 

προτάσεις 

Ποσοστό 

επιτυχίας 

H2020-FETPROACT-2014 01-04-14 184 181 3 11 6.1 % 

H2020-FETFLAG-2014 10-06-14 2 2 0 1 50 % 

H2020-FETOPEN-2014-RIA 30-09-14 643 638 5 24 3.8 % 

H2020-FETOPEN-2014-CSA 30-09-14 32 31 1 4 12.9 % 

H2020-FETHPC-2014 25-11-14 86 81 5 21 25.9 % 

H2020-FETOPEN-2015-RIA 31-03-15 670 664 6 11 1.6 % 

H2020-FETOPEN-2015-CSA 31-03-15 21 18 3 3 16.6 % 

H2020-FETOPEN-2015-RIA 30-09-15 800 11 1 11 1.3% 

H2020-FETOPEN-2015-CSA 30-09-15 15 2 0 2 13% 

Οι προκηρύξεις FET 2014 & 2015 
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Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση e-CORDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του 

ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020. Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων. 



 Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για MSCA 

 Δίκτυο 

 15 εταίροι και <20 συνεργαζόμενοι φορείς 

 Φεβρουάριος 2015 – Ιανουάριος 2018 

 

 Αναζήτηση εταίρων (EoI) 

 MSCA documents  

 Events 
    http://www.net4mobility.eu/  



 Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για ICT 

 Ενεργό από το 1996 

 Δίκτυο 

 32 εταίροι και 19 συνεργαζόμενοι φορείς 

 Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2018 

 

    http://www.ideal-ist.eu 

 Αναζήτηση εταίρων 

 Pre-proposal check 

 Full proposal check 

 Brokerage events 



Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις & 

όλα τα σημαντικά έγγραφα; 

 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm  
 



    http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html  
 

Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις & 

όλα τα σημαντικά έγγραφα; 



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

Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις & 

όλα τα σημαντικά έγγραφα; 



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

Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις & 

όλα τα σημαντικά έγγραφα; 



ITN 
Innovative Training  
Networks 

IF 
Individual Fellowships RISE 

Research and Innovation  
Staff Exchange 

NIGHT 
European Researchers 

Night 

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις MSCA 

COFUND 



Funding 

scheme 
Call opens Call closes Budget 

ITN 
15/10/2015 

15/09/2016  

12/01/2016 

10/01/2017 

370 mEUR 

430 mEUR 

IF 
12/04/2016 

11/04/2017 

14/09/2016 

14/09/2017 

218.5 mEUR 

248 mEUR 

RISE 
08/12/2015 

01/12/2016 

28/04/2016 

05/04/2017 

80 mEUR 

80 mEUR 

COFUND 
14/04/2016 

05/04/2017 

29/09/2016 

28/09/2017 

80 mEUR 

80 mEUR 

NIGHT 15/10/2015 13/01/2016 8 mEUR 

NCP 10/01/2017 04/05/2017 1.5 mEUR 

Προκηρύξεις 2016 & 2017 



Individual 
research projects 

 

FET-Open 

Early Ideas 
 

Critical mass 
making a case 

 
 

FET Proactive 
Exploration and 

Incubation 
 

Common research 
agenda 

 

FET Flagships 

Large-Scale Partnering  
Initiatives 

         Exploring                                 Developing        Addressing 

         novel ideas                                  topics & communities                     grand challenges 

Roadmap based research Open, light and agile 

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις FET 



Funding scheme Call opens Call closes Budget 

FET OPEN 8/12/2015 
11/5/2016  
17 /1/2017 
27/9/2017 

3 x 84 mEUR 

FET INNOVATION 

LAUNCHPAD 
1/3/2016 

29/09/2016 

27/09/2017 

1.2 mEUR 

1.8 mEUR 

FET PROACTIVE 8/12/2015 12/4/2016 80 mEUR 

FET PROACTIVE 

HPC 
14/4/2015 27/9/2016 41 mEUR 

FET FLAGSHIPS 176 mEUR 

FET ERANET 

COFUND 
15 mEUR 

Προκηρύξεις 2016 & 2017 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 

PPSS= Participant Portal 

Submission Service 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



 

  

 Παρακαλώ να ελέγξετε προσεκτικά εάν έχετε επιλέξει τη σωστή 

προκήρυξη και το σωστό θέμα!  

 

 Πάντοτε να κατεβάζετε την επίσημη έκδοση του προγράμματος 

εργασίας και τα άλλα επίσημα έγγραφα από το «Ηλεκτρονικό 

Σύστημα Υποβολής Προτάσεων" στο “Participant Portal")  

 

 Διαβάστε τις προδιαγραφές της προκήρυξης /του θέματος 

προσεκτικά! 

 

 

 

 

 



Σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h202

0-call_ptef-pt  



Δομή της πρότασης  

 

  



Δομή της πρότασης  

 

  



Τα Κριτήρια αξιολόγησης- MSCA (IF) 
 

  



Τα Κριτήρια αξιολόγησης- FET (RIA)  



H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

 Κατανομή Βαθμολογίας 

 

 

 

 

 

 

• 23 προτάσεις με βαθμολογία «5»  

στο κριτήριο Excellence  

δεν χρηματοδοτήθηκαν στις 31/3/2015 



Η διαδικασία αξιολόγησης 
 

   Τουλάχιστον 3 αξιολογητές ανά πρόταση (συχνά 5 ή περισσότεροι)  

 Επιπλέον εμπειρογνώμονες για θέματα ηθικής  

 Ανεξάρτητοι παρατηρητές της διαδικασίας αξιολόγησης 

 Με την αποτυχία ενός κριτηρίου αξιολόγησης (κάτω από το όριο), η 

διαδικασία αξιολόγησης σταματά  

 Αξιολόγηση σε 3 φάσεις 

• «Individual evaluation» 

• «Consensus group» 

• «Panel review» 

 

 

 

 

 

 



Η διαδικασία αξιολόγησης FET-OPEN 
 

  



Η Αξιολόγηση 
 

  

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

The best training is to 

become an expert 

Evaluator yourself ! 



Συμβουλές 
 

   Διαβάστε το πρόγραμμα εργασίας: "κανόνες του παιχνιδιού"  

 Γράψτε για τους αξιολογητές (ακολουθώντας τα κριτήρια αξιολόγησης)  

 Η Πρόταση πρέπει να είναι “self-contained"  

 Προσέξτε τις λεπτομέρειες / καλογραμμένη πρόταση με σχήματα κλπ: η διαφορά 

μεταξύ της χρηματοδότησης και της μη χρηματοδότησης  μπορεί να είναι 0,5 

μονάδες  

 Γράψτε μία καλή σύνοψη: Η πρώτη εντύπωση 

 Υψηλής ποιότητας & διεπιστημονική ερευνητική πρόταση  (“totally in line with topic”) 

 Πρωτότυπη και φιλόδοξη έρευνα: καινοτομική στην προσέγγιση, στη μεθοδολογία, 

στις λύσεις .... 

 Αντίκτυπο/αποτελέσματα: Συμβολή στην κοινωνία, στις πολιτικές της ΕΕ και σε 

διεθνές επίπεδο: η πρόταση λύνει ένα σαφές πρόβλημα ή αντιμετωπίζει πραγματικές 

ανάγκες 

 Κατάλληλη κοινοπραξία που δουλεύει για τον ίδιο στόχο (συμπληρωματικότητα των 

εταίρων) 

 Καλή διαχείριση 

 Value for money!!!  

 

 



Πώς να ξεκινήσετε;  

 
 

  

 

 Ποίο είναι το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε - Καθορισμός του προβλήματος 

 Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων, των τελικών χρηστών  

 Καθορίστε τις απαιτήσεις/προδιαγραφές 

 Καθορισμός των πόρων που απαιτούνται (κόστος, άνθρωποι, εταίροι)  

 Κίνδυνοι (αποτυχία, ανταγωνισμός)  

 Διαδικασίες (τι, ποιος, πότε, πώς, αν)  

 Διαχείριση και δομή 

 

 Μιλήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής!! 

 

 

 

 

 



Επικοινωνία 

 

 Ορίζοντας 2020: www.ekt.gr/horizon2020 

 Enterprise Europe Network-Hellas: www.enterprise-hellas.gr 

 Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας: http://metrics.ekt.gr/  

 

 

 

  

 

 
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
 
 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης |  www.ekt.gr   
 

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

