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HCT Ιδιαίτερο το ενδιαφέρονγια τιςνέες προκηρύξεις στην ημερίδα Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Κοινοτικά κονδύλια 5,69 δισ ευρώ στον ενεργειακό τομέα
ΜεγάϋϋΙ ήταν η ανταπόκριση και η προσέλευση

στην ημερίδα με θέμα Η Ενέργεια

στον Ορίζοντα 2020 που διοργάνωσε

το Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης
εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμ
μα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Επίσης με σημαντική

συμμετοχή επιχειρήσεων από την
Ελλάδα και την Ισπανία πραγματοποιήθηκε

και η εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών

συναντήσεων στον τομέα
της ενέργειας η οποία διοργανώθηκε
μετά το πέρας της ημερίδας απότο ΕΚΤ
ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas

μαζί με το Agencia Anda
luza del Conodmiento of Enterprise
Europe Network CESEAND Plus και το
Κέντρα Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοι¬

κονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ Οι σημ
μετέχονιες στην ημερίδα και τις επιχειρηματικές

συναντήσεις είχαν την ευκαιρία

να ενημερωθούνγια τις δυνατότητες

χρηματοδότησης για τον τομέα
της Ενέργειας μέσω του προγράμματος
Ορίζοντας 2020

Αναλυτικά ο δρ Βασίλειος Κουγιώνας
από τη Γενική Διεύθυνση Ερευνας και
Καινοτομίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε

το πρόγραμμα της Κοινωνικής
Πρόκλησης 3 Ασφαλής καθαρή και
αποδοτική ενέργεια και τις νέες προ
κηρύξειςτης διετίας 2016-17 στους διαφορετικούς

πυλώνες ιοιι προγράμματος
Ορίζοντας 2020 Ο συνολικός προϋπολογισμός

για τον τομέα της ενέργειας
ανέρχεται στα 5,69 δισ ευρώ για την

περίοδο 2014-2020 έκτων οποίων 1.14
δισ ευρώ αντιστοιχούν σης προκηρύξεις
για την περίοδο 201617 0κ Κουγιώνας
παρουσίασε και δύο επιπλέον δράσεις
της ILE για την ενίσχυση της καινοτομίας

την πιλοτική Fast Track to Innovation

Pilot για την τελευταία ώθηση
σε έξυπνες ιδέες για την είσοδο τους

στην αγορα με προϋπολογισμό 100
εκατ ευρώ για το 2016 καθώς και χα

Βραβεία για την Ενέργεια στον Ορίζοντα
2020 ένα νέο μέσο δημιουργίας καινοτομιών

στον τομέα των τεχνολογιών
για χαμηλές εκπομπές άνθρακα με
τρεις προκηρύξεις που θα δημοσιευθούν
το 2016 συνολικού προϋπολογισμού
άνω των τριών εκατ ευρώ

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής καθηγητής

ΕΜΠ Σωτήριος Καρέλλης εμ
πειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης

3 και η Χριστιάνα Σιαμπέκου
Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής
Πρόκλησης 3 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

παρουσίασανηςθέσεις της
Ελλάδαςγια τα προγράμματα στον τομέα
της ενέργειας καθώς και στατιστικά

στοιχεία για την ελληνική σημμετοχή
στο πρόγραμμα Ασφαλης καθαρή και
αποδοτική Ενέργεια του Ορίζοντα 2020

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διμερών
επιχειρηματικών σηναντήσεων που
ακολούθησε μετά το πέρας της ημερίδας
διοργανώθηκε επιχειρηματική αποστο
λη στην Ελλάδα με αποτέλεσμα εταιρείες
από την Ισηανία και την Ελλάδα καθώς
και ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια

που δραστηριοποιούνται στον
τομέα να δημιουργήσουν δίαυλους
επικοινωνίαςγια την ανάπτυξη μελλοντικών

συνεργασιών με σκοπό τη σύναψη

επιστημονικών και τεχνολογικών
συμφωνιών Συνολικά πραγματοποιήθηκαν

92 συναντήσεις με τη συμμετοχή
29 φορέων SID.-9877927
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