To Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»
To Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη είναι το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) για
την υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ). Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 95
δισεκατομμύρια Ευρώ, ανακοινώθηκε επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί το
2027, έχοντας ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού
αντίκτυπου των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Ε&Κ.
Τί είναι η δράση Teaming for Excellence
Η Οριζόντια Προτεραιότητα Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στη Διεύρυνση της Συμμετοχής
και τη Διάδοση της Αριστείας και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας. Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η E.E στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις
ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά
σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή απόδοση στην Ε&Κ. Στοχεύει, επίσης, να
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην
ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην αριστεία και στη μεταφορά των
ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν
πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Ε&Κ της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.
Η Δράση Teaming for Excellence εντάσσεται στην πρώτη Ενότητα που αφορά στη Διεύρυνση της
Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας και αποτελεί τη ναυαρχίδα του Προγράμματος. Έχει
σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων κέντρων αριστείας ή την αναβάθμιση των
υπαρχόντων σε χώρες με χαμηλή απόδοση Ε&Κ ( χώρες ‘widening’), στηριζόμενη σε συνεργασίες
μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη (advance partners / leading institutions)
και φορέων / ιδρυμάτων (κύριοι δικαιούχοι) σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις Ε & Κ προκειμένου οι
δεύτεροι να αποκτήσουν ανταγωνιστική θέση σε διεθνές επίπεδο.
Γιατί απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους
Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της E&K στην κοινωνία, το περιβάλλον και την
οικονομία γενικότερα και να συμβάλει ιδίως στην επίτευξη των στόχων της EE, η χρηματοδότηση της
Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτική και σε συνέργεια με άλλες περιφερειακές και εθνικές
πρωτοβουλίες. Αυτή η στόχευση έχει μεγάλη σημασία για τη Δράση Teaming, όπου απαιτείται
συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνική (ή περιφερειακή ή ευρωπαϊκή ή ιδιωτική) πηγή
ισόποση με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Δράσης Teaming for Excellence
Το πρώτο στάδιο αφορά στην υποβολή ενός “concept note”, το οποίο θα συνοδεύεται από
στρατηγικό όραμα για την επίτευξη αριστείας στην αιχμή των επιστημονικών – τεχνολογικών
εξελίξεων, θα περιλαμβάνει το σχέδιο για την εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης, καθώς
επίσης και για την επίτευξη αυτονομίας του μελλοντικού κέντρου.
Το δεύτερο στάδιο αφορά σε πιο λεπτομερή πρόταση, στην οποία παρουσιάζεται η στρατηγική για
την επίτευξη αριστείας, ο αναμενόμενος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, η συμβολή του κέντρου
στην αναμόρφωση/εκσυγχρονισμό των εθνικών – περιφερειακών πολιτικών έρευνας και
καινοτομίας, το σχέδιο για διοικητική και οικονομική αυτονομία και η στρατηγική για την
προσέλκυση και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ θα λάβουν από €8 μέχρι €15
εκατ. σε ορίζοντα εξαετίας. Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα Ευρώπη θα
καλύψει το κόστος για την ίδρυση και υλοποίηση του κέντρου αριστείας, συμπεριλαμβανομένων
λειτουργικών και δαπανών προσωπικού.
•
•
•

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιουνίου 2021
Καταληκτική ημερομηνία 1ου σταδίου Υποβολής: 05 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημερομηνία 1ου σταδίου Υποβολής: 08 Σεπτεμβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο ΙδΕΚ: Κωνσταντίνα
Μακρή – Επιστημονική Λειτουργός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (cmakri@research.org.cy,
22205054) και Μαρίνο Φωτιάδη – Επιστημονικός Λειτουργός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
(mphotiades@research.org.cy, 22205048).

