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Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας 
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Ο στόχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
εργαστηρίων: 
› Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία  
› Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
› Προωθώντας τη διεθνή συνεργασία 
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Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις & ερευνητικά εργαστήρια  
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Πληροφόρηση 

Μεσολάβηση 

Υποστήριξη 



Υπηρεσίες 

›  Υποστήριξη για τη βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
 

›  Υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
και διαμεσολάβηση με επιχειρηματικούς συνεργάτες και επενδυτικούς 
φορείς 
 

›  Προώθηση ελληνικών τεχνολογιών στο εξωτερικό 
 

›  Εντοπισμός εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για ικανοποίηση 
αναγκών ελληνικών επιχειρήσεων 

 
 

 
 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017 
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Οι 3 Βασικοί Πυλώνες δραστηριότητας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 
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1 Μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, του 
μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης και 
μεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρώπη 

2 

3 

Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα για τον Ορίζοντα 2020 

Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας: Συντονισμός / συμμετοχή 
σε έργα της ΕΕ σε όλο τον κόσμο  



Enterprise Europe Network 
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Enterprise Europe Network 
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‘Βοηθώντας φιλόδοξες 
μΜΕ να καινοτομήσουν 
και να αναπτυχθούν 
διεθνώς’ 
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Το μεγαλύτερο δίκτυο 
υποστήριξης για τις μΜΕ 
με διεθνείς φιλοδοξίες 



Δικτύωση μέσω του Enterprise Europe Network 

3000 600+ 
LOCATIONS LOCAL 

EXPERTS  

60+ 
COUNTRIES 
WORLDWIDE 
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17 θεματικές περιοχές 

IPR expertise 
 

Technology transfer 
 

Women 
Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, 
Transport and 

Logistics 

BioChemTech Creative 
Industries 

Environment 

Healthcare ICT Industry 
& Services 

Intelligent 
Energy 

Maritime 
Industry and 

Services 

Materials Nano and micro 
technologies 

Services and 
Retail 

Sustainable 
Construction 

Textile & Fashion Tourism and 
Cultural 
Heritage 

Aeronautics 
and space 
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Αναζητώ επιχειρηματικό συνεργάτη 
στο εξωτερικό… 

Δικαιούμαι ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση; 

Τι σημαίνει η συγκεκριμένη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 

επιχείρησή μου;  

Πώς μπορώ να 
δραστηριοποιηθώ σε αγορά 

του εξωτερικού; 

Πώς μπορώ να προωθήσω μια δική μου καινοτόμο 
τεχνολογία; 
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Προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του Enterprise Europe 
Network 

ADVISORY  
SUPPORT 

Market intelligence 

IPR expertise 
 

Advice on EU laws and 
standards  

INNOVATION 
SUPPORT 

Access to finance and funding 

Innovation Management 
Services 

Technology transfer 
 

INTERNATIONAL 
PARTNERSHIPS 

Partnership database 

Brokerage events 

Company missions 
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IMP³rove 
Διαχείριση της καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση 

 Τι αφορά: τη διαχείριση και εκμετάλλευση της καινοτομίας (innovation 
management) που στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TS 16555-1 
 

 Απευθύνεται σε: δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή 
υπηρεσίες και εξωστρεφή προσανατολισμό 
 

 Τι κάνει: συγκριτική αξιολόγηση με επιδόσεις άλλων μΜΕ όσον αφορά την 
καινοτομία μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να εντοπίσει αδυναμίες και να 
βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά 
 

 Στοχεύει: στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης, 
καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στρατηγική 
προσέγγιση στη διαχείριση της καινοτομίας και επενδύουν σε αυτή, 
ενισχύουν εκθετικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους 
 

 
 

 
 
 
 
  



IMP³rove 
Διαχείριση της καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση 

Διαδικτυακή 

αυτοαξιολόγηση 
Benchmarking Report 

Συμβουλευτική 

προσέγγιση 

Συνεχής 
βελτίωση 

Η υπηρεσία συνδυάζει: 
 μια διαδικτυακή πλατφόρμα για 

αυτοαξιολόγηση και ηλεκτρονική 
μάθηση (e-learning) 
 

 μια εξατομικευμένη συμβουλευτική 
προσέγγιση 
 

 την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων διαχείρισης της 
καινοτομίας 
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Digital Innovation Quotient & ψηφιοποίηση ΜΜΕ 

 Το Digital Innovation Quotient (DIQ) είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας των επιχειρήσεων. Με 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχουμε την επίτευξη επιχειρηματικών λειτουργιών 
μέσα από νέα υλοποίηση τους με ψηφιακά εργαλεία.  

 
 Το προτεινόμενο εργαλείο βοηθά τον επιχειρηματία να καταλάβει την κατάσταση 

της επιχείρησης του σχετικά με την ψηφιοποίηση μέσω της ανώνυμης 
σύγκρισης της με άλλες ομοειδείς.  

IMP³rove 
Αξιολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
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Digital Innovation Quotient & ψηφιοποίηση ΜΜΕ 

 Οφέλη 

Ψηφιακή στρατηγική 
για την καινοτομία 

Ψηφιακό 
επιχειρηματικό 
μοντέλο 

Ψηφιακές 
διαδικασίες 

Ψηφιακό 
οικοσύστημα και 
κουλτούρα 

Δείκτες ψηφιακής 
καινοτομίας 

Συγκρίνετε τους γενικούς στόχους και τις φιλοδοξίες σας για την ψηφιακή καινοτομία σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης  
 Εξερευνήστε τις τάσεις της ψηφιακής καινοτομίας που επηρεάζουν την επιχείρησή σας και συγκριθείτε με άλλες επιχειρήσεις 
του κλάδου σας  
 Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής σας για τη ψηφιακή καινοτομία με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου σας  

• Συγκριτική αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες σας 
• Αξιολογήστε και συγκρίνετε την ικανότητά σας να συγκεντρώνετε και να αναλύετε δεδομένα  
• Συγκρίνετε τα οφέλη από την ψηφιακή καινοτομία 

• Μειώστε  το χρόνο εξόδου στην αγορά των πιο κερδοφόρων ψηφιακών προϊόντων σας 
• Συγκρίνετε το επίπεδο αυτοματοποίησης της διαδικασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας με άλλες επιχειρήσεις 
• Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας  απόκτησης πελάτων online και αξιολόγηση των επιδόσεων των online πωλήσεών 

• Αξιολογήστε την επιχείρηση σας  στην ψηφιακή καινοτομία και συγκριθείτε με άλλες επιχειρήσεις 
• Συγκρίνετε την ικανότητά σας να αναπτύξετε ένα οικοσύστημα συνεργατών με ψηφιακή καινοτομία 
• Αξιολογείστε τις ψηφιακές δυνατότητες των εργαζομένων σας 

• Συγκρίνετε τα επίπεδα επενδύσεων στην ψηφιακή καινοτομία 
• Αξιολογήστε την εμπειρία της επιχείρησής σας σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με την ψηφιακή καινοτομία 
• Αξιολόγηση δεικτών (KPIs) του αντίκτυπου της ψηφιακής καινοτομίας 

Digital Innovation Quotient – Σύγκριση των δυνατοτήτων της 
επιχείρησής σας στην ψηφιακή καινοτομία 

Source: IMP³rove – European Innovation Management Academy, 2018 
18 Δεκεμβρίου 2019 



Εθνικό Σημείο Επαφής στο Horizon 2020 
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Ορίζοντας 2020 

                    2007-2013                                              2014-2020                                             
 
 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο  
της Ένωσης Καινοτομίας 
(Ευρώπη 2020) 

 
 
  77 δις ευρώ για την Έρευνα και την Καινοτομία 
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Επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Καινοτομία (9ο) 

• Είναι σε φάση προετοιμασίας 
• Θα καλύψει την περίοδο 2021-2027 
• Προτεινόμενος προϋπολογισμός: 100 δις ευρώ 
 
 The next Framework Programme: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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 Legal & Financial Aspects 
 
 SMEs 

 

Access to Finance 
 

Nanotechnologies, advanced 
materials and advanced 
manufacturing and processing 
(NMP) 
 

 Space 
 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 
materials 

 Smart, green and integrated 
transport 
 

 Secure societies - protecting 
freedom and security of Europe 
and its citizens 
 

 Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 
research and the bioeconomy 
 

 Spreading excellence and 
widening participation 
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National Contact Point (NCP) Coordination and Support 
(CSA) projects 

 
 
 

  Food Security 
  Transport 

 Climate Action 

 Space  NMP 

 Widening participation 

  Secure Societies   Legal & Financial 

  Innovation in SMEs 
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http://www.ncp-biohorizon.net/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.ncps-care.eu/
http://ncp-space.net/
http://www.nmpteam.com/
http://www.ncpwidenet.eu/


Τι μπορεί να κάνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για εσάς 

›  Πληροφόρηση 
 
•  Ενημερώνουμε γενικά για τις ευκαιρίες που παρέχονται στον 

Ορίζοντα 2020 
 

•  Διοργανώνουμε ημερίδες ενημέρωσης και σεμινάρια 
 

•  Προωθούμε αναζητήσεις συνεργατών από κοινοπραξίες του 
εξωτερικού 
 

•  Προωθούμε πληροφορίες για ημερίδες ενημέρωσης και 
εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό 

 

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Καινοτομία & μεταφορά τεχνολογίας  

18 Δεκεμβρίου 2019 



Τι μπορεί να κάνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για εσάς 

›  Παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 
 

• Αναζήτηση κατάλληλης προκήρυξης 

 

• Διαδικασία και κανόνες συμμετοχής 

 

• Κριτήρια αξιολόγησης 

 

• Ειδικά θέματα (π.χ. διαχείριση καινοτομίας, αξιοποίησης 

αποτελεσμάτων, διανοητική ιδιοκτησία, οικονομικά έργου κλπ.) 

 

 
 

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Καινοτομία & μεταφορά τεχνολογίας  

18 Δεκεμβρίου 2019 



Τι μπορεί να κάνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για εσάς 

›  Διαμεσολάβηση 
 

• Με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνα για την 

θεματική 

• Για την αναζήτηση εταίρων για το στήσιμο κοινοπραξίας 

• Με ΕΣΕ, αλλά και συνεργάτες σε άλλες χώρες για την προώθηση 

προφίλ συνεργασίας πελατών 

• Με τον κατάλληλο ειδικό για θέματα που δεν άπτονται του 

αντικειμένου μας 
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Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για μΜΕ  
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Ορίζοντας 2020 

 Χαρακτηριστικά σημεία: 
 

 Υποστήριξη όλων των τύπων καινοτομίας (τεχνολογική, κοινωνική), 
από την έρευνα έως την αγορά 

 
 Ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των μΜΕ και τη βιομηχανική 
υπεροχή 

 
 Εστίαση στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της 
ΕΕ (υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορές κ.ά.) 

 
 Απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, 
ινστιτούτα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και πέρα από αυτές 
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Επιστημονική Αριστεία Βιομηχανική Υπεροχή Κοινωνικές Προκλήσεις 

•  Έρευνα αιχμής - Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ERC) 
 

•  Μελλοντικές & αναδυόμενες 
τεχνολογίες (FET) 
 

•  Δράσεις Marie Sklodowska-
Curie (MSCA) 
 

•  Υποδομή παγκοσμίου επιπέδου 

•  Υπεροχή σε τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής & 
βιομηχανικές τεχνολογίες 
 

•  Πρόσβαση σε κεφάλαια 
κινδύνου 
 

•  Καινοτομία στις  μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
 

•  Υγεία, δημογραφικές 
μεταβολές και καλή διαβίωση 
•  Επισιτιστική ασφάλεια, 
αειφόρος γεωργία και 
δασοπονία, θαλάσσια και 
ναυτιλιακή έρευνα, έρευνα 
εσωτερικών υδάτων και 
βιοοικονομία  
•  Ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια 
•  Έξυπνες, πράσινες και 
ολοκληρωμένες μεταφορές 
•  Δράση για το κλίμα, 
περιβάλλον, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες 
•  Η Ευρώπη σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο — 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και σκεπτόμενες  
•  Ασφαλείς κοινωνίες — 
προστασία της ελευθερίας και 
της ασφάλειας της Ευρώπης και 
των πολιτών της.  
•  Επιστήμη με/για την κοινωνία 
•  Επέκταση της αριστείας και 
διεύρυνση της συμμετοχής 
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Funding & Tenders Portal 

Horizon 2020 
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Αναζήτηση προκηρύξεων 
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Αναζήτηση topic 
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Topic description – Topic conditions & documents 
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Partner Search Facility 
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Work Programme 
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Type of Actions 
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Το πιλοτικό πρόγραμμα Pathfinder 
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European Innovation Council (EIC) Pathfinder Pilot 
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 Comprises FET-Open and FET-Proactive 
 
 Offers grants of up to €4 million to promote collaborative, inter-
disciplinary research and innovation on science-inspired and radically 
new future technologies 

 
 Consortia of at least 3 entities from 3 different Members States 
and associated countries 

 
 Topics include: 

 
• Artificial Intelligence 
• implantable autonomous devices and materials 
• breakthrough zero-emissions energy generation for full 
decarbonisation 

 
 Total budget of around €660 million for 2019-2020 

 
 
 

 
 



Pathfinder  
Cut-off dates 

• FET Open 
• 18 September 2019 
• 13 May 2020 

• FET Proactive Emerging paradigms and communities 
• 8 October 2019 
• 22 Apr 2020 

• FET Proactive Environmental Intelligence 
• 22 Apr 2020 

• FET Innovation Launchpad 
• 3 October 2019 
• 14 October 2020 

• FET Proactive Transition to Innovation Activities 
• 8 October 2019  
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Το πιλοτικό πρόγραμμα Accelerator 
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EIC Accelerator Pilot 
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 Builds on the SME Instrument Phase II and provides grant-only 
support as well as support in the form of blended finance 
(combining grant and equity). 

 
 The scheme supports high-risk, high-potential small and medium-
sized innovative enterprises willing to develop and commercialise 
new products, services and business models that could drive 
economic growth and shape new markets or disrupt existing ones in 
Europe and worldwide. 

 
  Only individual for-profit SMEs established in an EU Members 
State or a Horizon 2020 associated country are able to apply for 
funding. 

 
 The EIC Accelerator pilot has a total budget of more than €1.3 
billion for 2019-2020. 

 
 

 



Accelerator  
Cut-off dates 

 Accelerator blended finance and grant only:  

 
• 09 October 2019 
• 08 January 2020 
• 18 March 2020 
• 19 May 2020 
• 07 October 2020 
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FTI 
Fast Track to Innovation 

Fast go-to-market of an industry-driven, innovative concept to grow and 
scale-up 
 
Grant-only, Bottom-up 

 
Consortia of 3-5 from 3 EU / AC — *mandatory industry involvement*,  
  Up to €3 million 

 
Next cut-offs 

22 October 2019, 19 February 2020, 09 June 2020, 27 October 2020 
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Address difficult societal or technological challenges through 
game-changing innovation 

Accelerate the development of effective solutions and promote 
market uptake 

Apply out-of-the-box, innovative thinking 

Open participation across sectors and disciplines – innovators, 
start-ups and scale-ups, entrepreneurs, etc 

EIC Horizon Prizes 
Principles 

 Individual prizes amount to 5 or 10 million euro 
 The total budget for EIC Horizon Prizes until 2020 is €40 million  
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Χρήσιμες διευθύνσεις 

 
› Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
 

› Funding & Tenders Portal 
   https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
 
› EIC Pilot 
   https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 
 
›  Enterprise Europe Network 
   http://een.ec.europa.eu/ 
 
 
 
 

www.improve-innovation.eu  
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Website: www.praxinetwork.gr   
e-mail: praxi@praxinetwork.gr  
 

praxinetwork 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Χριστιάνα Σιαμπέκου 
siambekou@praxinetwork.gr  
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