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ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες
 

τηςτης
 

ΓνώσηςΓνώσης
 ΣτόχοςΣτόχος

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων ήή υποστήριξηυποστήριξη υφιστάμενωνυφιστάμενων
περιφερειακώνπεριφερειακών συσπειρώσεωνσυσπειρώσεων ((clustersclusters) ) μεμε γνώμοναγνώμονα
τηντην έρευναέρευνα
ΣυσπειρώσειςΣυσπειρώσεις: : ερευνητικοίερευνητικοί οργανισμοίοργανισμοί, , επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

 περιφερειακέςπεριφερειακές//τοπικέςτοπικές αρχέςαρχές ((χωρίςχωρίς απαραίτητααπαραίτητα νομικόνομικό
 χαρακτήραχαρακτήρα))

ΣτόχοςΣτόχος: : συνεργασίασυνεργασία τοπικώντοπικών φορέωνφορέων γιαγια
-- περιφερειακήπεριφερειακή στρατηγικήστρατηγική ΕΕ&&ΤΑΤΑ,  ,  
-- ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα περιφερειακώνπεριφερειακών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , 
-- οικονομικήοικονομική καικαι κοινωνικήκοινωνική ανάπτυξηανάπτυξη, , 
-- κινητοποίησηκινητοποίηση εθνικώνεθνικών//κοινοτικώνκοινοτικών πόρωνπόρων γιαγια
περιφερειακήπεριφερειακή ανάπτυξηανάπτυξη, , κκ..άά.  .  



ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες
 

τηςτης
 

ΓνώσηςΓνώσης
 ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός--

 
ΠροσκλήσειςΠροσκλήσεις

ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός (2007(2007--2013): 1262013): 126 εκατεκατ. . ευρώευρώ
(10 (10 εκατεκατ. . ευρώευρώ

 
γιαγια

 
τοτο

 
2007) 2007) 

ΘεματικέςΘεματικές προτεραιότητεςπροτεραιότητες: : 
1. 1. ΑξιοποίησηΑξιοποίηση

 
τηςτης

 
έρευναςέρευνας

 
προςπρος

 
όφελοςόφελος

 
τωντων

 
μικρομεσαίωνμικρομεσαίων

 επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , 
2. 2. ΈρευναΈρευνα

 
καικαι

 
αγροτικέςαγροτικές

 
οικονομίεςοικονομίες

ΚαταληκτικήΚαταληκτική ημερομηνίαημερομηνία: 24 : 24 ΑπριλίουΑπριλίου 20072007



ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες
 

τηςτης
 

ΓνώσηςΓνώσης
 FP7FP7--REGIONSREGIONS--20072007--11

ΑνάλυσηΑνάλυση, , καθοδήγησηκαθοδήγηση
 

καικαι
 

ολοκλήρωσηολοκλήρωση
 

τωντων
 

ερευνητικώνερευνητικών
 

οργανισμώνοργανισμών
ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: 8,8 : 8,8 εκατεκατ. . ευρώευρώ (1 (1 εκατεκατ. . ευρώευρώ//έργοέργο, , Support Action, Support Action, 100% 100% 
χρηματοδότησηχρηματοδότηση, 36 , 36 μήνεςμήνες διάρκειαδιάρκεια))
ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία: : τουλάχιστοντουλάχιστον 6 6 εταίροιεταίροι απόαπό τουλάχιστοντουλάχιστον δύοδύο χώρεςχώρες τηςτης ΕΕΕΕ
(2 (2 ερευνητικάερευνητικά clustersclusters ήή 6 6 οργανισμούςοργανισμούς ευρωπαϊκούευρωπαϊκού clustercluster) ) 

ΔράσειςΔράσεις: : 
ΑνάλυσηΑνάλυση στρατηγικώνστρατηγικών έρευναςέρευνας καικαι περιφερειακήςπεριφερειακής ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
εργαλείωνεργαλείων εφαρμογήςεφαρμογής
ΚαθοδήγησηΚαθοδήγηση//διάδοσηδιάδοση γνώσεωνγνώσεων καικαι εμπειριώνεμπειριών σεσε λιγότερολιγότερο ανεπτυγμένεςανεπτυγμένες
περιφέρειεςπεριφέρειες
ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση κοινούκοινού ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης γιαγια ΕΕ&&ΤΑΤΑ σεσε επιλεγμένουςεπιλεγμένους τομείςτομείς
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης δικτύωσηςδικτύωσης, , τηςτης πρόσβασηςπρόσβασης σεσε πηγέςπηγές χρηματοδότησηςχρηματοδότησης καικαι τηςτης
ένταξηςένταξης τωντων ερευνητικώνερευνητικών οργανισμώνοργανισμών στιςστις περιφερειακέςπεριφερειακές οικονομίεςοικονομίες. . 

ΔαπάνεςΔαπάνες:: συνέδριασυνέδρια, , συναντήσειςσυναντήσεις εργασίαςεργασίας, , μελέτεςμελέτες, , ανταλλαγέςανταλλαγές
προσωπικούπροσωπικού, , διάδοσηδιάδοση καλώνκαλών πρακτικώνπρακτικών, , κκ..άά. . 

ΔενΔεν χρηματοδοτείταιχρηματοδοτείται ηη υλοποίησηυλοποίηση τουτου ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης. . 



ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες
 

τηςτης
 

ΓνώσηςΓνώσης
 FP7FP7--REGIONSREGIONS--20072007--22

ΕνίσχυσηΕνίσχυση
 

τηςτης
 

ανάδυσηςανάδυσης
 

νέωννέων
 

συσπειρώσεωνσυσπειρώσεων
 

καικαι
 

αμοιβαίααμοιβαία
 πληροφόρησηπληροφόρηση

ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: : 00,8 ,8 εκατεκατ. . ευρώευρώ ((0,20,2 εκατεκατ. . ευρώευρώ//έργοέργο, , Support Support 
Action, Action, 100% 100% χρηματοδότησηχρηματοδότηση, , 2424 μήνεςμήνες διάρκειαδιάρκεια))
ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία: : τουλάχιστοντουλάχιστον 33 εταίροιεταίροι ((ερευνητικόςερευνητικός οργανισμόςοργανισμός, , 
επιχείρησηεπιχείρηση,  ,  περιφερειακήπεριφερειακή--τοπικήτοπική αρχήαρχή))

ΔράσειςΔράσεις: : διαμόρφωσηδιαμόρφωση
 

νέωννέων
 

συσπειρώσεωνσυσπειρώσεων
 

στιςστις
 

περιφέρειεςπεριφέρειες
 

σύγκλισηςσύγκλισης
 καικαι

 
στιςστις

 
απόκεντρεςαπόκεντρες

 
περιφέρειεςπεριφέρειες

ΔαπάνεςΔαπάνες: : αναλύσειςαναλύσεις, , συνέδριασυνέδρια
 

καικαι
 

συναντήσειςσυναντήσεις
 

εργασίαςεργασίας, , μελέτεςμελέτες, , 
συναντήσειςσυναντήσεις

 
εμπειρογνωμόνωνεμπειρογνωμόνων, , πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες

 
γιαγια

 
τητη

 
διάδοσηδιάδοση

 καλώνκαλών
 

πρακτικώνπρακτικών, , κκ..άά.)..).



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 ΣτόχοςΣτόχος

ΣτόχοςΣτόχος: : 
ΕνίσχυσηΕνίσχυση τουτου ερευνητικούερευνητικού δυναμικούδυναμικού σεσε περιφέρειεςπεριφέρειες
σύγκλισηςσύγκλισης//απόκεντρεςαπόκεντρες περιφέρειεςπεριφέρειες τηςτης ΕΕΕΕ
ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης συνεργασίαςσυνεργασίας μεμε τιςτις χώρεςχώρες τωντων ΔυτικώνΔυτικών
ΒαλκανίωνΒαλκανίων

ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός
 

(2007(2007--2013):2013):
 

340340
 

εκατεκατ. . ευρώευρώ
(25+8 (25+8 εκατεκατ. . ευρώευρώ

 
γιαγια

 
τοτο

 
2007) 2007) 

3 (+1) 3 (+1) προσκλήσειςπροσκλήσεις, , καταληκτικήκαταληκτική
 

ημερομηνίαημερομηνία: 24 : 24 ΑπριλίουΑπριλίου
 

2007 2007 



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες//ΧώρεςΧώρες

ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες
 

σύγκλισηςσύγκλισης
 

στηνστην
 

ΕλλάδαΕλλάδα: : 
ΑνΑν. . ΜακεδονίαΜακεδονία, , ΘράκηΘράκη, , ΘεσσαλίαΘεσσαλία, , ΉπειροςΉπειρος. . ΙόνιαΙόνια ΝησιάΝησιά, , 

ΔυτικήΔυτική ΕλλάδαΕλλάδα, , ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος, , ΒόρειοΒόρειο ΑιγαίοΑιγαίο, , ΚρήτηΚρήτη
ΚεντρικήΚεντρική ΜακεδονίαΜακεδονία, , ΔυτικήΔυτική ΜακεδονίαΜακεδονία, , ΑττικήΑττική ((phasingphasing--out)out)

ΧώρεςΧώρες
 

ΔυτικώνΔυτικών
 

ΒαλκανίωνΒαλκανίων: : 
ΑλβανίαΑλβανία, , ΣερβίαΣερβία, , ΒοσνίαΒοσνία--ΕρζεγοβίνηΕρζεγοβίνη, , ΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο, , FYROM FYROM 



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 ΠροσκλήσειςΠροσκλήσεις

funding funding 
schemescheme

durationduration Community Community 
contributioncontribution

% of total % of total 
eligible eligible 

costcost
REGPOTREGPOT--20072007--11
research potentialresearch potential

coordination coordination 
and and supportsupport

 actionaction

up toup to
36 months36 months

approx.approx.
11--1.2 Mio. 1.2 Mio. €€

up to 100%up to 100%

REGPOTREGPOT--20072007--22
evaluation evaluation 
facilitiesfacilities

coordination coordination 
and and support support 
actionaction

up toup to
12 months12 months

up toup to
200.000 200.000 €€

up to 100%up to 100%

REGPOTREGPOT--20072007--33
WBCsWBCs

coordinationcoordination
 and supportand support
 actionaction

up to.up to.
36 months36 months

approx.approx.
1.2 Mio. 1.2 Mio. €€

up to 100%up to 100%

REGPOTREGPOT--20072007--44
NCPsNCPs

coordinationcoordination
 and support and support 

actionaction

max.max.
5 years5 years

indicativelyindicatively
500.000 500.000 €€

up to 100%up to 100%



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 REGPOTREGPOT--20072007--11

““Unlocking and developing the research potential in the Unlocking and developing the research potential in the EUEU’’ss
 

convergence convergence 
regions and outermost regionsregions and outermost regions””
ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: : 2323,,55 εκατεκατ. . ευρώευρώ ((11--1,21,2 εκατεκατ. . ευρώευρώ//έργοέργο, , Support Action, Support Action, 
100% 100% χρηματοδότησηχρηματοδότηση, , 3636 μήνεςμήνες διάρκειαδιάρκεια))
ΣυμμετέχοντεςΣυμμετέχοντες: : έναςένας ερευνητικόςερευνητικός οργανισμόςοργανισμός, , δημόσιοςδημόσιος//ιδιωτικόςιδιωτικός, , σεσε
απόκεντρηαπόκεντρη περιφέρειαπεριφέρεια//περιφέρειαπεριφέρεια σύγκλισηςσύγκλισης ((όχιόχι θυγατρθυγατρ. . οργανισμούοργανισμού
άλληςάλλης χώραςχώρας))

ΔράσειςΔράσεις: : 
ΑνταλλαγήΑνταλλαγή τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας//εμπειρίαςεμπειρίας ((ανταλανταλ..προσωπικούπροσωπικού, , κκ..άά.) .) 
ΠρόσληψηΠρόσληψη έμπειρωνέμπειρων ερευνητώνερευνητών απόαπό άλλεςάλλες χώρεςχώρες
ΑπόκτησηΑπόκτηση//ανάπτυξηανάπτυξη εξοπλισμούεξοπλισμού
ΔιοργάνωσηΔιοργάνωση συνεδρίωνσυνεδρίων, , συναντήσεωνσυναντήσεων εργασίαςεργασίας, , κκ..άά..
ΔράσειςΔράσεις ενημέρωσηςενημέρωσης

ΚαλύπτονταιΚαλύπτονται όλαόλα τατα θεματικάθεματικά πεδίαπεδία τουτου 77ουου ΠΠΠΠ



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 REGPOTREGPOT--20072007--22

““Providing evaluation facilities for research Providing evaluation facilities for research organisationsorganisations
 

in the in the 
EU convergence/outermost regionsEU convergence/outermost regions””
ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: : 11 εκατεκατ. . ευρώευρώ ((0,20,2 εκατεκατ. . ευρώευρώ//έργοέργο, , Support Support 
Action, Action, 100% 100% χρηματοδότησηχρηματοδότηση, , 12 12 μήνεςμήνες διάρκειαδιάρκεια))
ΣυμμετέχοντεςΣυμμετέχοντες: : έναςένας ερευνητικόςερευνητικός οργανισμόςοργανισμός, , 
δημόσιοςδημόσιος//ιδιωτικόςιδιωτικός, , σεσε απόκεντρηαπόκεντρη περιφέρειαπεριφέρεια//περιφέρειαπεριφέρεια
σύγκλισηςσύγκλισης ((όχιόχι θυγατρθυγατρ. . οργανισμούοργανισμού άλληςάλλης χώραςχώρας))

ΔράσειςΔράσεις: : 
SWOT analysis SWOT analysis απόαπό ανεξάρτητουςανεξάρτητους εμπειρογνώμονεςεμπειρογνώμονες πουπου
επιλέγειεπιλέγει ηη ΕΕΕΕ
ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση ΣχεδίουΣχεδίου ΔράσηςΔράσης γιαγια τηντην ενίσχυσηενίσχυση τουτου
ερευνητικούερευνητικού δυναμικούδυναμικού τουτου οργανισμούοργανισμού



ΕρευνητικόΕρευνητικό
 

ΔυναμικόΔυναμικό
 REGPOTREGPOT--20072007--33

““International Cooperation (West Balkan Countries)International Cooperation (West Balkan Countries)””
ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: : 88 εκατεκατ. . ευρώευρώ ((1,21,2 εκατεκατ. . ευρώευρώ//έργοέργο, , Support Action, Support Action, 100% 100% 
χρηματοδότησηχρηματοδότηση, , 36 36 μήνεςμήνες διάρκειαδιάρκεια))
ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία: : τρειςτρεις ερευνητικοίερευνητικοί οργανισμοίοργανισμοί απόαπό τρειςτρεις διαφορετικέςδιαφορετικές χώρεςχώρες
((έναςένας απόαπό ΔυτικάΔυτικά ΒαλκάνιαΒαλκάνια, , έναςένας απόαπό περιφέρειαπεριφέρεια σύγκλισηςσύγκλισης//απόκεντρηαπόκεντρη
περιφέρειαπεριφέρεια, , έναςένας απόαπό άλληάλλη χώραχώρα τηςτης ΕΕΕΕ))

ΔράσειςΔράσεις: : 
ΑνταλλαγήΑνταλλαγή τεχνογνωσίαςτεχνογνωσίας//εμπειρίαςεμπειρίας ((ανταλανταλ..προσωπικούπροσωπικού, , κκ..άά.) .) 
ΠρόσληψηΠρόσληψη έμπειρωνέμπειρων ερευνητώνερευνητών απόαπό άλλεςάλλες χώρεςχώρες
ΑπόκτησηΑπόκτηση//ανάπτυξηανάπτυξη εξοπλισμούεξοπλισμού
ΔιοργάνωσηΔιοργάνωση συνεδρίωνσυνεδρίων, , συναντήσεωνσυναντήσεων εργασίαςεργασίας, , κκ..άά..
ΔράσειςΔράσεις ενημέρωσηςενημέρωσης

ΚαλύπτονταιΚαλύπτονται όλαόλα τατα θεματικάθεματικά πεδίαπεδία τουτου 77ουου ΠΠΠΠ



ΕθνικόΕθνικό
 

ΣημείοΣημείο
 

ΕπαφήςΕπαφής
 

γιαγια
 

τατα
 

ΠΠΠΠ
 καικαι

 
τατα

 
ανταγωνιστικάανταγωνιστικά

 
προγράμματαπρογράμματα

 
ΕΕ&&ΤΤ

 
τηςτης

 
ΕΕΕΕ

httphttp://www.ekt.gr/fp7://www.ekt.gr/fp7
httphttp://://www.ekt.grwww.ekt.gr//researchresearch
http://http://cordis.europa.eu/greececordis.europa.eu/greece

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
httphttp://://www.westbalkanresearch.netwww.westbalkanresearch.net//
((εταίροιεταίροι απόαπό ΔυτικάΔυτικά ΒαλκάνιαΒαλκάνια))
httphttp://://www.innovatingwww.innovating--regions.orgregions.org//
((εγκεκριμέναεγκεκριμένα έργαέργα πιλοτικώνπιλοτικών δράσεωνδράσεων Regions)Regions)

ΕθνικόΕθνικό
 

ΚέντροΚέντρο
 

ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης//ΕΙΕΕΙΕ
ΕθνικόΕθνικό

 
ΣημείοΣημείο

 
ΕπαφήςΕπαφής

Helpdesk Helpdesk γιαγια
 

ευρωπαϊκάευρωπαϊκά
 

ΠΠΠΠ
 

((κακα
 

ΓΓ. . ΜαζιώτηΜαζιώτη) ) 
ΤηλΤηλ.:.:

 
210 7273925 210 7273925 

Email: fp7@ekt.grEmail: fp7@ekt.gr


