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Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στον 
Ορίζοντα 2020 κατά το έτος 2014



 Η συμμετοχή  των Ελληνικών επιχειρήσεων στο H2020                           
(e-CORDA 30/07/2015)

 Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά το έτος 2014 στα:
• “Research Infrastructures” (RI)
• “Marie Sklodowska Curie Actions” (MSCA)
• “Health, Demographic Change & Wellbeing” (SC1)
• “Secure, Clean & Efficient Energy” (SC3)
• “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative & 

Reflective Societies” (SC6)
• “Information & Communication Technologies” (ICT)

Δομή



Η συμμετοχή  των ελληνικών επιχειρήσεων στο H2020 
(e-CORDA 30/07/2015)

 577 ελληνικές συμμετοχές σε εγκεκριμένα έργα με χρηματοδότηση 
ΕΕ ~ 182,5 εκατ. € με % επιτυχίας συμμετεχόντων 12,7% & 
επιτυχίας χρηματοδότησης 9,9%

 89 Έλληνες συντονιστές σε εγκεκριμένα έργα με χρηματοδότηση 
ΕΕ ~ 46,1 εκατ. € με % επιτυχίας συντονιστών 8,7% & επιτυχίας 
χρηματοδότησης 5,8%

 536 ελληνικές συμμετοχές σε 357 Grant Agreements (GAs) με 
χρηματοδότηση ΕΕ ~ 165,1 εκατ. €

185 συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό τομέα (117 ΜΜΕ) σε GAs με 
χρηματοδότηση ΕΕ ~ 48,4 εκατ. € (~29 εκατ. € για τις ΜΜΕ)



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων  
στo RI “Research Infrastructures” (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές 
σε έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 13 44,8% €9.859.321 72,3%
ΑΕΙ (HES) 4 13,8% € 1.099.844 8,1%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 12 41,4% €2.670.352 19,6%

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του RI (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/215



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων  στο 
MSCA – «Marie Sklodowska Curie Actions” (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές 
σε έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 26 43,3% €5.991.839,5 48,5%
ΑΕΙ (HES) 17 28,3% € 3.582.420,4 29,0%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 15 25,0% €2.722.708,4 22,0%
Δημόσιοι οργανισμοί (PUB) 0 0    % € 0 0    %
Άλλοι (OTH) 2 3,3% € 53.600 0,4%

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του ΜSCA (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/251



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο SC1 
“Health, Demographic Change & Wellbeing” (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές 
σε έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 11 26,8% €6.057.769 44,0%
ΑΕΙ (HES) 14 34,2% €4.018.766 29,2%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 11 26,8% €2.731.177 19,9%
ΜΜΕ (flag as SME) 10 24,4% €2.520.552 18,3%

Δημόσιοι οργανισμοί (PUB) 2 10,0% € 261.250 6,9%
Άλλοι (OTH) 0 0,0% € 0 0 %

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του SC1- ΥΓΕΙΑ (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/213



Συμμετοχές MME στο SC1-ΥΓΕΙΑ (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/213

 Το ποσοστό επιτυχίας των ελληνικών ΜΜΕ: 13,5%

 Το ποσοστό επιτυχίας στη χρηματοδότηση ΕΕ : 12,2%

 74 ελληνικές ΜΜΕ (45 μοναδικές ΜΜΕ, 12 συντονιστές) 
διεκδίκησαν 20.541.225 ευρώ σε προτάσεις στο SC1-2014

 Στα εγκεκριμένα έργα συμμετέχουν:

• 10 μοναδικές ΜΜΕ (0 συντονιστές) (~24% της συνολικής 
ελληνικής συμμετοχής ) 

• με 2.520.552 ευρώ (~18% της συνολικής χρηματοδότησης 
των ελληνικών οργανισμών)

Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο SC1 
“Health, Demographic Change & Wellbeing” (2014)



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο 
SC3 “ Secure, Clean & Efficient Energy” (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/214

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του SC3 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές σε 
έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 11 38,0% €2.731.041 33,0%
ΑΕΙ (HES) 5 17,0% €2.025.046 24,0%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 10 35,0% €2.991.220 36,0%
Δημόσιοι οργανισμοί (PUB) 0 0 % € 0 0  %
Άλλοι (OTH) 3 10,0% € 644.476 7,0%



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο 
SC6 - “Europe in a changing world: Inclusive, 
Innovative & Reflective Societies” (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές 
σε έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 7 35,0% €1.591.915 41,9%
ΑΕΙ (HES) 5 25,0% € 740.005 19,5%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 6 30,0% €1.201.400 31,7%
Δημόσιοι οργανισμοί (PUB) 4 9,8% € 886.792 6,5%
Άλλοι (OTH) 1 2,4% € 59.018 0,4%

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του SC6 (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/252



Η ελληνική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο ICT - “ 
Information & Communication Technologies” (2014)

Τύπος οργανισμού Συμμετοχές 
σε έργα

% στο σύνολο 
των ελληνικών  

συμμετοχών

Εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση ΕΕ  

% στο σύνολο της 
ελληνικής 

χρηματοδότησης
Ερευνητικά κέντρα (REC) 32 40,0% €10.602.842 39,0%
ΑΕΙ (HES) 16 20,0% € 8.092.321 29,7%
Ιδιωτικοί οργανισμοί (PRC) 30 37,5% € 8.089.131 29,7%
Δημόσιοι οργανισμοί (PUB) 2 2,5% € 426.750 1,6%
Άλλοι (OTH) 0 0  % € 0 0 %

Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα του ICT (2014)

http://metrics.ekt.gr/el/node/210



Ειδικές εκδόσεις ΕΚΤ: στατιστικά ελληνικής 
συμμετοχής στο 7ο ΠΠ 

http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT

http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis/ekdoseis-EKT


Διεξαγωγή από το ΕΚΤ της Έρευνας για την 
Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 2012-2014

Διεξάγεται τον 
Σεπτέμβριο 2015 σε 

δείγμα 6.000 και 
πλέον επιχειρήσεων 

με αναφορά στην 
τριετία 2012-2014

Για 2η συνεχή χρονιά από το 
ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα για την 

τριετία 2010-2012 ειναι 
διαθέσιμα στη σχετική έκδοση 
(http://metrics.ekt.gr/el/node

/186)

Καταγράφει % 
καινοτομίας ελληνικών 

επιχειρήσεων, σε 4 
βασικούς τύπους 

καινοτομίας, και τις 
σχετικές 

δραστηριότητες

Επίσημη 
πανευρωπαϊκή έρευνα 
για την Καινοτομία σε 
επιχειρήσεις άνω των 

10 εργαζομένων σε 
διάφορους κλάδους

Παρακαλούμε - εφόσον ανήκετε στο δείγμα της έρευνας και έχετε λάβει πρόσκληση συμμετοχής - για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου. Για διευκρινίσεις /πληροφορίες επικοινωνήστε στο innostats@ekt.gr, 210-7273959 

http://metrics.ekt.gr/el/node/186
mailto:innostats@ekt.gr


Επικοινωνία

 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ): www.ekt.gr/fp7
 Ορίζοντας 2020: www.ekt.gr/horizon2020
 Enterprise Europe Network-Hellas: www.enterprise-hellas.gr
 OpenAire: www.openaire.eu
 Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας: http://metrics.ekt.gr/
 Research Infrastructures Observatory: http://observatory.euroris-net.eu

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Χριστιάνα Σιαμπέκου | schris@ekt.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης |  www.ekt.gr

http://www.ekt.gr/fp7
http://www.ekt.gr/horizon2020
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http://observatory.euroris-net.eu/
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