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 Περίληψη Προκήρυξης της  ∆ράσης Εθνικής Εµβέλειας 
«∆ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές  Ε & Τ Συνεργασίες» 

 “∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας 2013-2015” 
 

Η  Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,  προκηρύσσει την  «∆ιµερή Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας-Γερµανίας  2013-2015» και καλεί τους ενιαφερόµενους ερευνητικούς, τεχνολογικούς 
φορείς και επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις σε συνεργασία µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους  
φορείς της Γερµανίας, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), µεγάλης κλίµακας. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) και ΠΕΠ. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης εθνικής 
εµβέλειας«∆ιµερείς, πολυµερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
(ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων  (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών µεταβατικής στήριξης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ  
 

Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης 
ανέρχεται σε 5.000.000,00€. 
Η µέγιστη  δηµόσια δαπάνη ανά έργο  δε θα υπερβαίνει τα 250.000,00€ ως εκ 
τούτου  αναµένεται να ενταχθούν  συνολικά περίπου  20 έργα.   
Η  χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόµενων έργων δε θα υπερβαίνει 
τα τρία  έτη   και σε καµία περίπτωση την 30/10/2015.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ 

Η  χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόµενων έργων δε θα υπερβαίνει 
τα τρία  έτη   και σε καµία περίπτωση την 30/10/2015.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ  
ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να εστιαστεί στα ακόλουθα  επιστηµονικά 
πεδία τα οποία ορίστηκαν από κοινού από τις συνεργαζόµενες χώρες: 
1. Υγεία:   

 Έρευνα για τον Καρκίνο: πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής 
πρόληψη του καρκίνου και δείκτες πρόγνωσης. 

2. Βιο-οικονοµία:  
 Εξασφάλιση των  παγκόσµιων/ µεσογειακών διατροφικών 
αναγκών. 

 ∆ιαµόρφωση µιας βιώσιµης γεωργικής παραγωγής µε βιώσιµο 
τρόπο. 

 Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων διατροφής/ 
Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνικών για διατροφικό έλεγχο, ανάλυση 
και διατήρηση τροφίµων, σχεδιασµός νέων προϊόντων µε τη χρήση 
νέων τεχνολογιών.    

 Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε βιοµηχανική κλίµακα. 
 Ανάπτυξη πηγών ενέργειας µε βάση τη βιοµάζα. 
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3. Ενέργεια (ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια): 
 Παραγωγή ενέργειας υψηλής  απόδοσης, µετατροπή, αποθήκευση 
και τελική κατανάλωση ενέργειας (π.χ. ελαχιστοποίηση των 
απωλειών κατά τη µεταφορά ενέργειας, τεχνολογίες για τη 
βελτίωση της απόδοσης  κατά τη µετατροπή της ενέργειας, 
αξιοποίηση του δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας) 

 Επόµενη γενιά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (π.χ. αποδοτικότητα  
της µετατροπής ενέργειας, µείωση του κόστους και διευκόλυνση 
της  παραγωγής). 

4. Κοινωνικές Επιστήµες  µε εστίαση στην Οικονοµική Κρίση: 
 Κοινωνικός- πολιτικός αντίκτυπος της κρίσης, κοινωνικές 
προκλήσεις κ.λπ. Θέµατα  που πρέπει να αντιµετωπιστούν: 
Συµβολή της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στην 
αντιµετώπιση της κρίσης, αναδιαµόρφωση του πολιτικού 
συστήµατος, κοινωνικές συνθήκες για τον εκσυγχρονισµό της 
οικονοµίας, επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία και οικονοµία.  

5. Έρευνα για την ψηφιοποίηση των προσωπικών υπηρεσιών και για 
εφαρµογές Τεχνολογιών  Πληροφορικής στον τοµέα των 
υπηρεσιών  

 ∆ικτύωση  υφιστάµενων   υπηρεσιών  σε διάφορους τοµείς (πχ.  
σύνδεση νοσοκοµειακών υπηρεσιών µε τοπικές  συµβουλευτικές 
δοµές  για  αποτελεσµατικότερη περίθαλψη, δικτύωση του 
ιατρικού δυναµικού, των οικογενειών, των δοµών περίθαλψης, των 
ασθενών για τον συντονισµό των διαδικασιών που θα επιτρέπουν  
την αυτονόµηση  της τρίτης ηλικίας, δικτύωση αρχιτεκτονικών 
εταιρειών, οικοδοµικών συνεταιρισµών κ.λπ. ,για την διαµόρφωση 
κατάλληλου περιβάλλοντος κατοικίας).    

 Νέα καινοτόµα επιχειρηµατικά µοντέλα 
 Μεθοδολογία  ανάπτυξης συστηµάτων /εργαλείων, κ.λπ., 
βασισµένη σε Τεχνολογίες  Πληροφορικής (π.χ. ανάπτυξη 
συστηµάτων µέτρησης ζωτικών παραµέτρων υγείας ηλικιωµένων 
ατόµων και απευθείας µετάδοσης στο ιατρικό κέντρο, ψηφιακή 
σύνδεση ηλικιωµένων ατόµων µε   υπηρεσίες, ηλεκτρονικά 
συστήµατα  αγορών  για την καθηµερινή εξυπηρέτηση ατόµων,   
καινοτόµος εξοπλισµός  µε εφαρµογή σε «έξυπνα σπίτια» για την 
εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.)    

 Υπηρεσίες έντασης γνώσης  µε εφαρµογές στον τουρισµό και 
πολιτισµό 

 Εφαρµογές Τεχνολογιών Πληροφορικής στο περιβάλλον και στην 
πολιτιστική κληρονοµιά. 

6. Νανοτεχνολογία µε  εστίαση στο "γραφένιο" 

Για τους υπόλοιπους τοµείς της Νανοτεχνολογίας οι ελληνικές 
οµάδες θα πρέπει να υποβάλλουν την  πρότασή τους επιπλέον 
(εκτός από την ελληνική) και στην ακόλουθη  γερµανική 
πλατφόρµα υποβολής 
(http://www.bmbf.de/foerderungen/20591.php /)  

7. Photonics / Οπτικές τεχνολογίες: 
Έρευνα προσανατολισµένη στις πολυδιάστατες εφαρµογές των 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε στόχο το άνοιγµα νέων αγορών  και 
την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών  στις δύο χώρες. (π.χ. 
φωτοβολταϊκές εφαρµογές για εξοικονόµηση καυσίµων, για  
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αποµακρυσµένες, εκτός δικτύου 
περιοχές, β) Ολοκληρωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα κλιµατισµού 
κ.λπ.).   

 
 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Η Ελληνο γερµανική Ε & Τ ∆ιακρατική Συνεργασία απευθύνεται 
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, 
δικαίωµα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την 
υλοποίηση µεγάλης κλίµακας ∆ιακρατικών Ε&Τ έργων έχουν, 
συµπράξεις (βλ. ορισµό) Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των 
µεγεθών)  και ∆ηµοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί 
φορείς, Πανεπιστήµια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και 
Εργαστήρια αυτών) και από τα δύο Κράτη. Οι προτάσεις  θα 
περιλαµβάνουν κατά µέγιστο δύο συνεργαζόµενους φορείς από κάθε 
πλευρά, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους του έργου.  

Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται 
αποδεκτές.  

• Επισηµαίνεται ότι η σύµπραξη µε επιχείρηση θεωρείται 
ιδιαίτερα σηµαντική όµως δεν αποτελεί αποκλειστική 
προϋπόθεση συµµετοχής στο Πρόγραµµα, ιδιαίτερα εάν δεν 
υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής των αποτελεσµάτων του 
έργου. Εντούτοις, η αναγκαιότητα σύµπραξης µε επιχείρηση 
θα κριθεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και οι 
προτείνοντες  οφείλουν να αιτιολογήσουν µε σαφήνεια τους 
λόγους της µεταξύ τους συνεργασίας, της επιλογής των 
συνεργαζόµενων φορέων και της επάρκειας τους για την 
υλοποίηση του έργου. Η σύνθεση της σύµπραξης θα πρέπει 
διασφαλίζει απόλυτα την ικανοποίηση των στόχων και την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, να πληροί τα κριτήρια 
αξιολόγησης του προγράµµατος και παράλληλα να αναδεικνύει 
τα οφέλη που θα προκύψουν και την προστιθέµενη αξία που 
προσδίδει η µεταξύ τους συνεργασία. 

• Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η συµµετοχή, ως εταίρων, φορέων 
(επιχειρήσεων, ερευνητικών ή και άλλων φορέων) από το 
εξωτερικό -εκτός της Γερµανίας- µε την προϋπόθεση ότι οι  
συγκεκριµένοι φορείς δεν θα επιχορηγούνται από το έργο, η 
χρηµατοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους. 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν λογίζεται στο συνολικό αριθµό φορέων η 
συµµετοχή φορέα µε µηδενικό προϋπολογισµό ή δηµόσια δαπάνη 
(πλην των φορέων της Γερµανίας). 

 
 
 

EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Eπιλέξιµες δραστηριότητες προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων µεγάλης κλίµακας, είναι 
µεταξύ άλλων οι ακόλουθες :  
α) ∆ράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης,  

α.1 ενέργειες οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείµενο του έργου 
και στοχεύουν σε µια σηµαντική εξέλιξη πέραν της δεδοµένης 
τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας (βασική και 
βιοµηχανική έρευνα) και  
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α.2 πειραµατική ανάπτυξη/ επίδειξη ώστε να αποδειχθεί η “εµπορική” 
βιωσιµότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν µεν κάποιο 
οικονοµικό πλεονέκτηµα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο 
εµπόριο άµεσα.  

β) Μελέτες τεχνικής σκοπιµότητας (κυρίως για την προετοιµασία 
δράσεων πειραµατικής ανάπτυξης).  

γ)  Κατοχύρωση δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ 
(παρ.6.3) και ερευνητικούς φορείς (παρ.6.4).  

δ) ∆ράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, συµµετοχής σε διεθνή 
συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργάνωσης σεµιναρίων, συνεδρίων, 
διασκέψεων, συναντήσεων,workshops (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 
σε θέµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο των έργων, 

ε) Ανταλλαγή επιστηµόνων, ερευνητικών αποτελεσµάτων,  Ε και Τ 
πληροφοριών 

 
Υποχρεωτικά σε κάθε έργο θα πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και 
ανάπτυξης µε τη µορφή α.1 ή/και µε τη µορφή πειραµατικής ανάπτυξης 
(α.2).  
Οι δράσεις των κατηγοριών (β), (γ), είναι προαιρετικές και συνδέονται µε 
το αντικείµενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι δράσεις της 
κατηγορίας (δ)και (ε) πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα. 
Επισηµαίνεται ότι το Νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης 
παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Οδηγού Εφαρµογής.  
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την επόµενη ηµεροµηνία της έκδοσης της 
πρόσκλησης έως και την 24:00 ώρα, της  3ης Ιουνίου 2013 (καταληκτική 
ηµεροµηνία).  
Οι προτάσεις καταχωρούνται και ταξινοµούνται στη βάση δεδοµένων ανά 
θεµατικό τοµέα έρευνας µε βάση τη δήλωση του Συντονιστή στη σχετική 
ηλεκτρονική φόρµα υποβολής της πρότασης.  
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από: 

 τον Προκαταρκτικό Έλεγχο,  
 την Α Φάση - κύρια αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων 
 την Β Φάση - επιλογή των προτάσεων από την Μικτή Ελληνο- 
Γερµανική Επιτροπή 

 την Γ Φάση -Οριστική διαµόρφωση/ έλεγχος ακρίβειας στοιχείων/ 
οριστικοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
προτάσεων   

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριµένων κοινών κριτηρίων τόσο 
από την Ελληνική όσο και από την Γερµανική πλευρά. Η τελική επιλογή των 
προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα υλοποιηθεί µέσω Μικτής Ελληνο-
Γερµανικής Επιτροπής, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των 
προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας –Γερµανίας). 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την πράξη παρέχονται στον Οδηγό 
Εφαρµογής, ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ 
(www.gsrt.gr). 
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρµα 
ηλεκτρονικής υποβολής η οποία  έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας στη διεύθυνση: 
https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-germany 2013. 
Στην ίδια διεύθυνση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και η εγγραφή στην πλατφόρµα. 
Η σχετική ηλεκτρονική φόρµα της Πράξης:  «∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας 
–Γερµανίας 2012-2014» θα συµπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα  ενώ ο  
τίτλος και η περίληψη της πρότασης θα δίνονται  και στην ελληνική γλώσσα.  
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Αντίστοιχα οι Γερµανοί εταίροι υποβάλλουν την πρόταση στην αρµόδια  
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF)  της Γερµανίας.   
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων εµπεριέχονται στην 
πλατφόρµα υποβολής. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα και υποστήριξη, 
αναφορικά µε το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
platform_support@gsrt.gr 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για την Ελληνική πλευρά: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων  
Μεσογείων 14-18  
115 10 ΑΘΗΝΑ, ΤΘ 146 31 
∆ρ. Ι. Σταµέλου τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr 
∆ρ. Ιωάννα Μαλαγαρδή τηλ. 210-7458157, e-mail:  i.malagardi@gsrt.gr 
 
Για την Γερµανική πλευρά:   
GERMAN FEDERAL MINISTRY FOR EDUCATION AND RESEARCH (BMBF) 
International Bureau of the BMBF 
Heinrich-Konen Str. 1 
53227 Bonn 
Christian Schache 
Tel.: +49 (0)228 3821 – 1465 
Email: Christian.schache@DLR.de 

 


