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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση κοινών αμυντικών
βιομηχανικών έργων ύψους άνω των 160 εκατ. ευρώ το 2020 και ανακοινώνει επτά νέα ερευνητικά
έργα στον τομέα της άμυνας που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση άνω των 19 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο
του προϋπολογισμού του 2019.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Σε αυτή τη δύσκολη σε πολλά
μέτωπα περίοδο, κινητοποιούμε όλα τα προγράμματα της ΕΕ για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας,
μεγάλες ή μικρές. Προετοιμαζόμαστε επίσης για το μέλλον. Με την από κοινού ανάπτυξη αμυντικών
τεχνολογιών, καθιστούμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική και ενισχύουμε τη βιομηχανική μας βάση.»

Η χρηματοδότηση της έργων προέρχεται, αντίστοιχα, από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), αξίας 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020, και την
προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR), με προϋπολογισμό 90
εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Πρόκειται για τα πρόδρομα προγράμματα του ολοκληρωμένου
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποία θα προάγει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση
στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας: προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για το 2020
Με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 160 εκατ. ευρώ, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καλύπτουν
12 κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κρίσιμες ανάγκες σε ικανότητες που καθορίζονται σε στενή
συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή αναζητά προτάσεις έργων στα οποία περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη
πρωτοτύπων και η δοκιμή χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (CBNR) ιατρικών
αντιμέτρων, όπως η προληπτική και θεραπευτική ανοσοθεραπεία, που θα μπορούσαν να είναι επωφελή
για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημικών κρίσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος. Οι προσκλήσεις επιδιώκουν επίσης να αυξήσουν τις ικανότητες της ΕΕ
στον τομέα του εντοπισμού και της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, όπως
δρόνων (drones) σε αμυντικά σενάρια, καθώς και τις ικανότητες επίγνωσης της κατάστασης και άμυνας
στον κυβερνοχώρο, αμυντικών δικτύων και τεχνολογιών ασφαλούς επικοινωνίας και ανταλλαγής
πληροφοριών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κίνητρα για τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Όπως
και το 2019, μία κατηγορία με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ προορίζεται αποκλειστικά για ΜΜΕ που
μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες και μελλοντοστραφείς λύσεις στον τομέα της άμυνας.

Η Επιτροπή θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα για να καθοδηγήσει τις ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες
στη διαδικασία υποβολής και για να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων μέσω
ειδικών συνεδριών εύρεσης εταίρων. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις προτάσεις για την πρόσκληση του 2019.

 

Προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας: έργα που επιλέχθηκαν
για το 2019
Κατόπιν των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δρομολογήθηκαν το 2019, επελέγησαν για
χρηματοδότηση επτά νέα ερευνητικά έργα στον πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας για την
έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR), συνολικού ύψους άνω των 19 εκατ. ευρώ.

Τα επιλεχθέντα έργα επικεντρώνονται σε τεχνολογίες με υψηλές ανατρεπτικές δυνατότητες στον τομέα
της άμυνας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και οι αμυντικές
τεχνολογίες καίριας σημασίας για τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας για τα
στρατιωτικά μη επανδρωμένα συστήματα.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Οι κοινοπραξίες που υπέβαλαν τις επιλεχθείσες προτάσεις αποτελούνται από 65 πρωτοπόρους
ευρωπαϊκούς συντονιστές συστημάτων, κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού, εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποίησης και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά
ιδρύματα που εδρεύουν σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων EDIDP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Ιστότοπος DEFIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/

Ιστότοπος EDA: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-
preparatory-action-for-defence-research

Ενημερωτικό δελτίο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το EDIDP

Ενημερωτικό δελτίο για τα έργα PADR

 

Περισσότερα στοιχεία για την προηγούμενη επικοινωνία στον τομέα της άμυνας
Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Ιούνιος 2017

Δελτίο Τύπου για τις πρώτες επιχορηγήσεις έρευνας στον τομέα της άμυνας, Φεβρουάριος 2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2021-2027, Ιούνιος 2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας,
Φεβρουάριος 2019

Δελτίο Τύπου σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους για τα πρώτα κοινά βιομηχανικά έργα στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, Φεβρουάριος 2019

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του
PADR

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εργασίας και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του
EDIDP

 

* Τελευταία ενημέρωση 7/4/2020 11:45

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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