
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - 
Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους 

Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς» στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13 
  
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων/ Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόµενους δικαιούχους, 
παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 
πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε 
Εστιασµένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τοµείς». 
  
Η πράξη υποστηρίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς 
φορείς της χώρας, µέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών 
έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια 
των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. 
Δικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν συµπράξεις παραγωγικών-εµπορικών 
επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, 
δηµόσιων και άλλων φορέων. 
 
Οι Επιστηµονικοί  και Τεχνολογικοί τοµείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η 
πράξη είναι:  

1. Φαρµακευτικά / Καλλυντικά προϊόντα  
2. Τρόφιµα / Ποτά  
3. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία  
4. Χηµικές διεργασίες στη βιοµηχανία  
5. Προηγµένα υλικά  
6. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοµατισµοί  
7. Ενέργεια  
8. Περιβάλλον  
9. Ασφάλεια  
10. Υπηρεσίες  

  
Προϋπολογισµοί έργων: 
α) Ε&Τ έργα για υπηρεσίες: 300.000 - 800.000 € 
β) Ε&Τ έργα για προϊόντα & διαδικασίες / διεργασίες: 400.000 - 2.000.000 € 
Χρονική διάρκεια: 24 έως 36 µήνες. 
  
Επισηµαίνεται ότι σε σχέση µε την προδηµοσίευση της προκήρυξης οι κύριες 
διαφοροποιήσεις είναι: 
α.  Μεταξύ των προτάσεων που ισοβαθµούν υπερτερούν εκείνες µε τη  µεγαλύτερη 
βαθµολογία πρώτα στο κριτήριο Γ, δεύτερο στο κριτήριο Β και τρίτο στο κριτήριο Α. 
β. Αφαιρέθηκε η αναφορά σε θεσµοθετηµένα εργαστήρια. 
γ. Προτάσεις που δεν εγκρίθηκαν στην δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 µπορούν να 
επανυποβληθούν βελτιωµένες, εφόσον περιγράφονται σαφώς και τεκµηριώνονται 
πλήρως οι σχετικές βελτιώσεις. 
  
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα 
συµπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρµα στην ιστοσελίδα: 
https://apps.gov.gr/minedu/synergasia/, έως 11/07/2011 (καταληκτική ηµεροµηνία). 
  
Το αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία βρίσκονται διαθέσιµα στο 
δικτυακό τόπο: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6904   
  
Πληροφορίες: ΕΔΕΙΛ, Τµήµα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τηλ. 1943 κα Δέσποινα 
Τσαουσίδου και τηλ. 1123 κα Κατερίνα Βαβυλώνη  
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Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348,  210-772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 


