ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαδικτυακή ημερίδα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Αποστολή – CLIMATE
NEUTRAL & SMART CITIES – του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη
- HORIZON EUROPE»
[Αθήνα, 09 Ιουλίου 2020]
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 η διαδικτυακή ημερίδα «Ευκαιρίες
Χρηματοδότησης από την Αποστολή – CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES – του
προγράμματος πλαίσιο Horizon Europe», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
Τη διαδικτυακή ημερίδα χαιρέτισε ο κ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο οποίος υπογράμμισε πως η επείγουσα ανάγκη για μετάβαση
σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία, συνδέεται με την ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας, ενώ
αναφέρθηκε στις πολιτικές πρωτοβουλίες για αστικές, βιοκλιματικές αναπλάσεις και έξυπνες πόλεις, καθώς
και στη δέσμευση της χώρας για την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Τόνισε πως μέσω της
έρευνας και της καινοτομίας, οι λύσεις που βοηθούν σε αυτήν την μετάβαση θα γίνουν πιο ώριμες και
οικονομικά βιώσιμες. Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, Δήμαρχος
Τρικκαίων και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο οποίος αναφέρθηκε στις
τρέχουσες εθνικές εμβληματικές πρωτοβουλίες που συντελούν στην επίτευξη έξυπνων, ανθεκτικών και
περιβαλλοντικά φιλικών πόλεων.
Η Αποστολή CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES
του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας
Ευρώπη στηρίζει 100 ευρωπαϊκές πόλεις προς τη συστημική τους αλλαγή να καταστούν κλιματικά
ουδέτερες (climate-neutral) μέχρι το 2030. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που απαιτεί συνεργασία όλων
των φορέων του οικοσυστήματος των πόλεων και μόχλευση πόρων. Κριτικής σημασίας είναι η στήριξη
των πολιτών, ώστε να υιοθετήσουν τεχνολογικά προηγμένες και ώριμες λύσεις με στόχο να επιτευχθεί
αυτή η μετάβαση.
Η σημασία της συγκεκριμένης Αποστολής είναι καθοριστική, καθώς άνω του 50% του πληθυσμού της γης
διαβιεί σε πόλεις, με πρόβλεψη το ποσοστό αυτό να φτάσει το 80% έως το 2050. Οι πόλεις και οι
μητροπολιτικές περιοχές αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, παραγωγής γνώσης,
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
Το πρώτο μέρος της διαδικτυακής ημερίδας ξεκίνησε με την παρουσίαση του Ορίζοντα Ευρώπη, των
Αποστολών (Missions) του, καθώς και του Green Deal από τον Δρα Αρτέμιο Κουρτέση, Επικεφαλής του
Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού (Head of Sector Strategic Planning) της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας &
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, η κα Μαρία Βασιλάκου, Αντιδήμαρχος Βιέννης
2010-2019, Σύμβουλος Αστικής Ανάπτυξης και Μέλος του Mission Board “CLIMATE-NEUTRAL & SMART
CITIES” παρουσίασε την εν λόγω Αποστολή, καθώς και σημαντικές πτυχές της υλοποίησής της. Κατόπιν,
τον λόγο πήρε ο Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Εθνικός Εκπρόσωπος στην
Υπο-Ομάδα εργασίας για την Αποστολή “CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES”, ο οποίος παρέθεσε καλές
πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, εισηγήθηκε την δημιουργία «Εθνικών Πρωταθλητών» μέσω της
κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και υπέδειξε τον τρόπο για να γίνει αυτό. Το πρώτο μέρος της
διαδικτυακής ημερίδας, ολοκληρώθηκε με την κα Χριστιάνα Σιαμπέκου, Επικεφαλής της Ομάδας
Εθνικών Σημείων Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, η οποία παρουσίασε τον ρόλο και τις υπηρεσίες του
Εθνικού Σημείου Επαφής στα προγράμματα πλαίσιο και έκανε στατιστική ανασκόπηση της ελληνικής
συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020.

Στο δεύτερο μέρος της διαδικτυακής ημερίδας έλαβε χώρα συζήτηση «Στρογγυλής Τράπεζας» με
ομιλητές από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον ακαδημαϊκό
και ερευνητικό ιστό, τις επιχειρήσεις, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν
οι: κ. Γιώργος Βλάχος, Μέλος ΔΣ Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας & Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, κ.
Δημήτριος Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ.
Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής R&D Samsung Electronics Ελλάδας, Συνιδρυτής και CEO της εταιρίας
Innoetics, Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), Δρ
Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ
"Δημόκριτος", Δρ Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων
(ΙΝΒΙΣ)/ΑΘΗΝΑ, κ. Εμμανουήλ Πλειώνης, Καθηγητής ΑΠΘ και Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, κ. Νικόλαος
Χατζηαργυρίου, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δρ
Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, κ. Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών, Δ/ντής Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Δρ Ιόλη Χριστοπούλου,
Διευθύντρια Πολιτικής Green Tank και Δρ Μαρία Χριστούλα, Διευθύντρια Διεθνούς Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 200 συμμετέχοντες, οι ομιλητές
μέσα από ολοκληρωμένες παρουσιάσεις και στοχευμένες τοποθετήσεις, ανέδειξαν, ο κάθε ένας από τη
δική του οπτική, σημαντικότατες πτυχές ενός ιδιαίτερα πολυπαραγοντικού ζητήματος, όπως η επίτευξη
των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων.
Το κύριο συμπέρασμα από τη διαδικτυακή ημερίδα «CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES» ήταν η
ανάγκη για γόνιμο διάλογο και συντεταγμένη προσπάθεια ανάμεσα στα μέλη του οικοσυστήματος, δηλαδή
της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων υπουργείων, των παρόχων και διαχειριστών ενέργειας, των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού, των επιχειρήσεων και
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Αρωγός στο διάλογο αυτό αναμένεται να είναι ένα
αναμορφωμένο και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο και σύγχρονα συστήματα διακυβέρνησης που θα
επιτρέψουν την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού και την επιτυχή συμμετοχή των ελληνικών πόλεων
στην εν λόγω πρωτοβουλία.
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Ποιο είναι το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με 30 χρόνια εμπειρίας και
παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της
μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, συνδέοντας την έρευνα
με τη βιομηχανία, προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και υποστηρίζοντας τη διεθνή
συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης
γνώσης με υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε
θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης
νέων προϊόντων και αγορών.
Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα 2020 και αποτελεί
επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Ορισμένο ως ΕΣΕ για τα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ από το 1998, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαθέτει
πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις,
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και
ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:


Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας
2020, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση
αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.



Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση
της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία
πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για
νομικά και οικονομικά θέματα.



Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του
κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.
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