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Ενημέρωση & διάχυση πληροφορίας
 Διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 Δημοσιεύσεις προκηρύξεων, αναζητήσεις ερευνητικών εταίρων και συναφών ανακοινώσεων
 Λειτουργία γραφείου υποστήριξης (Helpdesk)

Συμβουλευτική υποστήριξη πριν την υποβολή μίας πρότασης
 Συμβουλευτική υποστήριξη για την οικονομική, νομική και διοικητική αρτιότητα  

της ερευνητικής πρότασης
 Εξεύρεση ερευνητικών συνεργατών που θα ισχυροποιήσουν με τη συμμετοχή τους 

 τις πιθανότητες επιτυχίας της πρότασης
 Τεχνολογικό Παρατηρητήριο: Διερεύνηση της ερευνητικής καινοτομικότητας στην  

επιλεχθείσα περιοχή, ύπαρξη άλλων ευρεσιτεχνιών και πρόσφατων ερευνητικών έργων

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια στην εμπορική αξιοποίηση 
των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων καθώς και στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των ακόλουθων δράσεων:

 Τεχνοδιάγνωση με σκοπό την αξιολόγηση και αποτύπωση των ανταγωνιστικών  
πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας

 Τεχνομεσιτεία για τη συνεχή και δυναμική προώθηση της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας
 Επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art.  

Προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντών
 Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας,  

παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off) κλπ.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη προς επιχειρήσεις και εργαστήρια 

με στόχο την επιτυχή συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας & Καινοτομίας. Από το 2014 

λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής  (National Contact Point) στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες / 

ενότητες του προγράμματος Ορίζοντας 2020:

 Νομικά και Οικονομικά Θέματα 

 Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 

 Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά  
και διεργασίες, βιοτεχνολογία 

 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και 
δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιο- 
οικονομία

 Διαστημική τεχνολογία 

 Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες  
μεταφορές 

 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον,  
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 

 Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της  
ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης 
και των πολιτών της

 Επέκταση της αριστείας και διεύρυνση  
της συμμετοχής
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Τι είναι το SME Instrument

Το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 υποστηρίζει την καινοτομία με υψηλές προοπτικές μέσω του “SME 

Instrument”, ενός εργαλείου ειδικά σχεδιασμένου για την απευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στους τομείς των Κοινωνικών Προκλήσεων (Societal Challenges) και 

της Βιομηχανικής Υπεροχής (Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEITs). 

Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 δις € για την περίοδο 2014-2020, το SME Instrument απευθύ- 

νεται αποκλειστικά σε ΜμΕ υψηλών δυνατοτήτων που στοχεύουν να αναπτύξουν πρωτοποριακά καινοτόμα 

προϊόντα, υπηρεσίες, και διεργασίες με μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Το SME Instrument προβλέπει τρεις διακριτές φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων στις δύο πρώτες 

φάσεις και υποστηρικτικές δράσεις στην τρίτη φάση:

Στόχος

Στόχος του εργαλείου είναι να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης και να 

επιταχυνθεί η αξιοποίηση της καινοτομίας. Τα προς χρηματοδότηση έργα θα πρέπει να έχουν σαφή ευρω-

παϊκή διάσταση, να καλύπτουν σημαντικές και αναγνωρισμένες ανάγκες στις θεματικές κατηγορίες του 

εργαλείου και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ΜμΕ.

Συμμετοχή

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ευρω- 

παϊκή Ένωση ή είναι εγκατεστημένες σε χώρα συνδεδεμένη με τον Ορίζοντα 2020. Μέσω του SME 

Instrument, οι ΜμΕ λαμβάνουν χρηματοδότηση και υποστήριξη για έργα καινοτομίας τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, εντός και εκτός 

Ευρώπης. Το SME Instrument απευθύνεται αποκλειστικά σε έργα καινοτομίας που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level, τουλάχιστον 6).

01
Φάση

Μελέτη σκοπιμότητας (διάρκειας 6 μηνών, ποσοστό χρηματοδότησης 70%): 

Χρηματοδότηση κατ’ αποκοπή ποσού ύψους EUR 50.000 για την εκπόνηση μελέτης 

βιωσιμότητας της καινοτόμου ιδέας και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου.

02
Φάση

Έργο Καινοτομίας (διάρκειας 12-24 μηνών, ποσοστό χρηματοδότησης 70%-100%): 

Χρηματοδότηση από EUR 500.000 έως EUR 2,5 εκ. με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων / υπηρεσιών.

03
Φάση

Εμπορική εκμετάλλευση. Δεν προβλέπεται άμεση χρηματοδότηση, αφορά κυρίως σε υπη- 

ρεσίες υποστήριξης των ΜμΕ, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος 

στη διεθνή αγορά, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια κ.ά.
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Απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής 
στο πρόγραμμα SME Instrument (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2015)

Προτάσεις ανά περιφέρεια

Κατανομή προτάσεων ανά θεματική

Στη Φάση 1 οι περισσότερες προτάσεις προέρχονται από επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής. Ακολουθεί η Κεντρική 
Μακεδονία ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν χαμηλότερη συμμετοχή. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 3% 
δεν υπάρχουν στοιχεία για την περιφέρεια υποβολής. 

Στη Φάση 1 υποβλήθηκαν ελληνικές προτάσεις σχεδόν σε όλες τις θεματικές ενότητες εκτός αυτής που αφορά  
τις κρίσιμες αστικές υποδομές. Η πλειονότητα των προτάσεων εστίασε στους τομείς της Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών, της Ενέργειας και των Μεταφορών. 

Κεντρική Μακεδονία 14%

Δυτική Μακεδονία 2%
Ήπειρος 1%

Θεσσαλία 2%
Ιόνιοι Νήσοι 1%

Δυτική Ελλάδα 2%
Στερεά Ελλάδα 3%

Υγεία 6%

Οικολογική καινοτομία και 
πρώτες ύλες 10%

Τρόφιμα 3%

Ενέργεια 12%

Διάστημα 4%
Γαλάζια Ανάπτυξη 2%

Βιοτεχνολογία 1% 

Κρήτη 5%

Άγνωστο 3%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0%

Νότιο Αιγαίο 0%
Βόρειο Αιγαίο 1%

Πελοπόννησος 3%

Αττική 63%

Μεταφορές 
11%

Νανοτεχνολογία 
και υλικά 11%

Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και 
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση  
2%

ΤΠΕ 38% 

01 Φάση   
218 υποβληθείσες προτάσεις, 8 επιτυχίες, 
400.000 ευρώ συνολική χρηματοδότηση
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Προέλευση προτάσεων με βαθμολογία άνω του 12

Θεματικές με τις υψηλότερες βαθμολογίες (άνω του 12)

Το γράφημα παρουσιάζει την κατανομή σε περιφέρειες των προτάσεων που πέρασαν το βαθμολογικό όριο του 13  
ή ήταν πολύ κοντά σε αυτό (προτάσεις που βαθμολογήθηκαν πάνω από 12). 

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες συγκέντρωσαν βαθμολογίες που πέρασαν ή βρίσκονταν κοντά στο βαθμολογικό όριο  
του 13 (προτάσεις που βαθμολογήθηκαν πάνω από 12). Η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ακολουθούν οι θεματικές της Ενέργειας, της Νανοτεχνολογίας και των Μεταφορών. 

Κρίσιμες αστικές υποδομές

Διάστημα

Ενέργεια

Τρόφιμα

Οικολογική καινοτομία  
και πρώτες ύλες

Υγεία

Νανοτεχνολογία και υλικά

Μεταφορές

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΤΠΕ

Βιοτεχνολογία

Γαλάζια Ανάπτυξη

0 6 122 8 144 10 16 18 20

Αττική 64%

Πελοπόννησος 6%

Βόρειο Αιγαίο 2%

Κρήτη 6%

Κεντρική Μακεδονία 14%

Θεσσαλία 2%

Δυτική Ελλάδα 4%

Στερεά Ελλάδα 2%
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Μέσος όρος βαθμολογίας προτάσεων

Προτάσεις ανά περιφέρεια

Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των ελληνικών προτάσεων παρουσιάζει αυξητική τάση. 

Στο γράφημα αυτό παρουσιάζονται οι θεματικές των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιφέρεια. Οι περιφέρειες 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτουν τις περισσότερες θεματικές, ενώ η Κρήτη συμμετέχει σε 5 θεματικές. 

11,00
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9,80

9,50

Ιούνιος 2014   Σεπτέμβριος 2014       Δεκέμβριος 2014            Μάρτιος 2015 Ιούνιος 2015
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Προτάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση

Κατανομή βαθμολογιών

Η Ελλάδα στη Φάση 1 είχε 8 επιτυχίες κατά τον πρώτο χρόνο του Προγράμματος SME Instrument. Στο γράφημα  
φαίνεται η κατανομή των επιτυχημένων προτάσεων. Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τις περισσότερες επιτυχίες  
με 6 προτάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση, ενώ από 1 πρόταση χρηματοδοτήθηκε στις άλλες δυο περιφέρειες.  

Στο γράφημα φαίνεται η κατανομή της βαθμολογίας των ελληνικών προτάσεων στη Φάση 1 κατά τον πρώτο χρόνο  
του προγράμματος. Σε ένα ποσοστό περίπου 62% είναι πάνω από το 10 ενώ περίπου το 7% περνά το βαθμολογικό 
όριο του 13. 

Αττική 6

Κεντρική Μακεδονία 1

Δυτική Ελλάδα 1

<10  [10..11)  [11..12) [12..13) [13..14) [14..15)

38,1%

14,7%

23,4%

17,0%

6,4%

0,5%
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Προτάσεις ανά περιφέρεια

Σχεδόν οι μισές προτάσεις που υποβλήθησαν στη Φάση 2 του χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ΜμΕ προέρχονται  
από την περιφέρεια Αττικής. 

Κατανομή προτάσεων ανα θεματική

Στη Φάση 2 ελληνικές προτάσεις υποβλήθηκαν σχεδόν σε όλες τις θεματικές ενότητες, εκτός αυτής που αφορά  
τις Κρίσιμες αστικές Υποδομές. Η πλειονότητα των προτάσεων εστίασε στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ενώ ακολουθούν οι τομείς των Τροφίμων και Μεταφορών. Σημειώνεται  
ότι αρκετές από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη θεματική της Γαλάζιας Ανάπτυξης ήταν εκτός θέματος.

Δυτική Ελλάδα 2%

Δυτική Ελλάδα 2%

Ιόνιοι Νήσοι 3%
Ήπειρος 1%

Δυτική Μακεδονία 4%

Μεταφορές 10%

Νανοτεχνολογία και υλικά 7%

Υγεία 7%

Οικολογική καινοτομία 
και πρώτες ύλες 4%

Τρόφιμα 12%

Ενέργεια 6%

Διάστημα 2%

Αττική 49%

Βόρειο Αιγαίο 1%

Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και ηλεκτρονική

διακυβέρνηση  
1%

ΤΠΕ 23% 

Βιοτεχνολογία 4% 

Γαλάζια Ανάπτυξη 24%

Νότιο Αιγαίο 5%

Κρήτη 4%

Κεντρική Μακεδονία 29%

02 Φάση   
86 υποβληθείσες προτάσεις, 2 επιτυχίες, 
5,646,127 ευρώ συνολική χρηματοδότηση
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Κατά τον πρώτο χρόνο του προγράμματος και για τη Φάση 2, είναι φανερή η βελτίωση του μέσου όρου των βαθμολογιών 
των προτάσεων, όπως γίνεται και με τη Φάση 1. Με τον καιρό οι προτάσεις γίνονται πιο ποιοτικές και ανταγωνιστικές 
και ταιριάζουν περισσότερο με την φιλοσοφία του προγράμματος.

Το γράφημα παρουσιάζει σε ποιες θεματικές περιοχές εστιάστηκαν οι προτάσεις ανά περιφέρεια. Είναι αναμενόμενο 
και από τον αριθμό προτάσεων ότι οι περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
ποικιλία στις θεματικές τους εστιάσεις, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν στενότερη θεματική εστίαση.

Προτάσεις ανά περιφέρεια
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Κατανομή βαθμολογιών

Προέλευση προτάσεων με βαθμολογία άνω του 11

Στην πλειονότητά τους οι Ελληνικές προτάσεις στη Φάση 2 βαθμολογούνται κάτω από το 10. Ωστόσο είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι σε ένα ποσοστό περίπου 15% περνάει το βαθμολογικό όριο του 12, ενώ περίπου το 11% των  
προτάσεων βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό. 

Το γράφημα παρουσιάζει την κατανομή σε περιφέρειες των προτάσεων που πέρασαν το βαθμολογικό όριο ή ήταν πολύ 
κοντά σε αυτό (προτάσεις που βαθμολογήθηκαν πάνω από 11). Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ξεχω-
ρίζουν, ενώ αξιόλογες συμμετοχές σημειώνονται από Δυτική και Στερεά Ελλάδα.
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Θεματικές με τις καλύτερες βαθμολογίες (>11)

Στο γράφημα αυτό παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες οι οποίες συγκέντρωσαν βαθμολογίες που πέρασαν ή  
βρίσκονταν κοντά στο βαθμολογικό όριο του 12 (προτάσεις που βαθμολογήθηκαν πάνω από 11). Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η θεματική της Γαλάζιας Ανάπτυξης που εμφανίζεται πρώτη σε αριθμό προτάσεων δεν έχει καμία πρόταση που  
πέρασε το 11.

Κρίσιμες αστικές υποδομές

Διάστημα

Ενέργεια

Τρόφιμα

Οικολογική καινοτομία  
και πρώτες ύλες

Υγεία

Νανοτεχνολογία και υλικά

Μεταφορές

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΤΠΕ

Βιοτεχνολογία

Γαλάζια Ανάπτυξη

0 3 61 4 72 5 8 9



Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas
Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

www.help-forward.gr
praxi@help-forward.gr

Stay connected

  praxinetwork


