
7οΠΠ
οι λύσεις του αύριο ξεκινούν
σήµερα

ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ 





7ο ΠΠ– οι λύσεις του αύριο ξεκινούν σήµερα - 3

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Το 7ο ΠΠ είναι η σύντοµη ονοµασία για το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανά�τυξη. Α�οτελεί το κύριο µέσο της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ευρώ�η και θα
διαρκέσει για τη χρονική �ερίοδο α�ό το 2007 µέχρι το 2013.

Ο προϋπολογισµός της ΕΚ για τα επόµενα επτά χρόνια είναι 50,5 δισ. EUR και της Ευρατόµ, για τα επόµενα
πέντε χρόνια, 2,7 δις. EUR1. Αυτό αντι�ροσω�εύει, σε σχέση µε το έκτο �ρόγραµµα-�λαίσιο, µια
συνολική αύξηση της τάξης του 41% σε τιµές 2004 και 63% σε σηµερινές τιµές. 

Το 7ο ΠΠ έχει σχεδιαστεί, ε�ίσης, µε τέτοιον τρό�ο ώστε να καλύ�τει τις ανάγκες της Ευρώ�ης στον
τοµέα της α�ασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. 

Το 7ο ΠΠ υ�οστηρίζει την έρευνα σε ε�ιλεγµένους τοµείς �ροτεραιότητας – µε στόχο να α�οκτήσει,
ή να διατηρήσει, η ΕΕ την ηγετική της θέση στους τοµείς αυτούς.

Α�ό τι α�οτελείται το 7ο ΠΠ

Το 7ο ΠΠ α�οτελείται α�ό 4 βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων �ου διαµορφώνουν 4 ειδικά
�ρογράµµατα συν ένα ειδικό �ρόγραµµα για την �υρηνική έρευνα:

Συνεργασία - Συνεργατική έρευνα 
• Υγεία 
• Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία 
• Τεχνολογίες της �ληροφορίας και της ε�ικοινωνίας 
• Νανοε�ιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες �αραγωγής 
• Ενέργεια 
• Περιβάλλον (συµ�εριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος) 
• Μεταφορές (συµ�εριλαµβανοµένης της αεροναυτικής) 
• Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρω�ιστικές ε�ιστήµες 
• Ασφάλεια 
• Διάστηµα

Ιδέες - Ευρω�αϊκό Συµβούλιο Έρευνας
• Δράσεις έρευνας αιχµής

Άνθρω�οι - Ανθρώ�ινο δυναµικό, δράσεις Μarie Curie
• Αρχική κατάρτιση των ερευνητών – Δίκτυα Μarie Curie
• Δια βίου κατάρτιση και ε�αγγελµατική εξέλιξη– Ατοµικές υ�οτροφίες 
• Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι ε�ικοινωνίας µεταξύ �ανε�ιστηµίων και 

ε�ιχειρήσεων 
• Διεθνής διάσταση – Υ�οτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού, διεθνή εταιρικά 

σχήµατα,  ε�ιδόµατα ε�αγγελµατικής ε�ανένταξης 
• Βραβεία αριστείας 

Ικανότητες - Ικανότητες έρευνας
• Υ�οδοµές έρευνας 
• Έρευνα �ρος όφελος των ΜΜΕ 
• Περιφέρειες της γνώσης 
• Ερευνητικό δυναµικό 
• Ενσωµάτωση της ε�ιστήµης στον κοινωνικό ιστό 
• Υ�οστήριξη της συνεκτικής ανά�τυξης των ερευνητικών �ολιτικών 
• Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

Πυρηνική έρευνα και εκ�αίδευση
• Ενέργεια σύντηξης – Διεθνής θερµο�υρηνικός �ειραµατικός αντιδραστήρας 

(ITER)
• Προστασία �υρηνικής σχάσης και ακτινοβολίας.

Κοινό Κέντρο Ερευνών 
• Άµεσες δράσεις του ΕΥΡΑΤΟΜ 
• Μη �υρηνικές δράσεις 

1 Σύµφωνα µε το http://register.consilium.europa.eu/ doc:12032/06 



Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ  ΣΤΟ 7Ο ΠΠ (σε εκατ. EUR) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 32 365

ΙΔΕΕΣ 7460

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 4728

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 4217

ΕΥΡΑΤΟΜ 2751 

ΚΚΕp 1751

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΣΕ ΕΚΑΤ. EUR):

ΥΓΕΙΑ
6050 

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1935 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)

1800

ΝΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
3500

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2300

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ) 4180 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1430

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1350

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 610 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 9110
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Μαζί θα αντιµετω�ίσουµε
τις µεγαλύτερες
ερευνητικές �ροκλήσεις

‘Συνεργασία’ στο 7ο ΠΠ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Προϋ�ολογισµός: 32 δισ. EUR

Το �ρόγραµµα «Συνεργασία» θα υ�οστηρίξει έργα διεθνούς συνεργασίας µέσα στην
Ευρω�αϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Το �ρόγραµµα θα �ροάγει την �ρόοδο της γνώσης και
της τεχνολογίας σε 10 θεµατικούς τοµείς, οι ο�οίοι αντιστοιχούν σε µείζονα ε�ιστηµονικά
και ερευνητικά ζητήµατα. Η στήριξη και η ενδυνάµωση της έρευνας θα γίνει µε στόχο την
αντιµετώ�ιση ευρω�αϊκών κοινωνικών, οικονοµικών, �εριβαλλοντικών, βιοµηχανικών
�ροκλήσεων, καθώς και �ροκλήσεων δηµόσιας υγείας, την εξυ�ηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος και τη στήριξη των ανα�τυσσόµενων χωρών. 

Το �ρόγραµµα «Συνεργασία» υ�οστηρίζει ερευνητικές  δραστηριότητες στους ακόλουθους
θεµατικούς τοµείς:

• Υγεία,
• Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία,
• Τεχνολογίες �ληροφόρησης και ε�ικοινωνίας,
• Νανοε�ιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες �αραγωγής,
• Ενέργεια,
• Περιβάλλον (συµ�εριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής),
• Μεταφορές (συµ�εριλαµβανοµένης της αεροναυτικής),
• Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρω�ιστικές ε�ιστήµες,
• Διάστηµα,
• Ασφάλεια.



ΥΓΕΙΑ
Προϋ�ολογισµός: 6 δισ. EUR (2007 - 2013)

Στόχος του ερευνητικού �ρογράµµατος για την υγεία είναι η βελτίωση της υγείας των ευρω�αίων
�ολιτών, καθώς και η ενίσχυση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτοµίας των
ευρω�αϊκών βιοµηχανιών και ε�ιχειρήσεων στον χώρο της υγείας. E�ίσης, �ροβλέ�εται η αντιµετώ�ιση
των �αγκοσµίων �ροβληµάτων υγείας, για �αράδειγµα των πρωτοεµφανιζόµενων ε�ιδηµιών. Η
ευρω�αϊκή συνεργασία µε ανα�τυσσόµενες χώρες θα ε�ιτρέψει στις χώρες αυτές να ανα�τύξουν
ερευνητικές ικανότητες. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι �ολίτες θα ε�ωφεληθούν της ευρω�αϊκής έρευνας στον τοµέα της υγείας, καθώς θα δοθεί έµφαση:
στη µεταγραφική έρευνα (δηλαδή στη µεταγραφή των βασικών ε�ιστηµονικών ανακαλύψεων σε κλινικές
εφαρµογές), στην ανά�τυξη και ε�ικύρωση νέων µεθόδων θερα�είας, στις µεθόδους �ροαγωγής της
υγείας και �ρόληψης, συµ�εριλαµβανοµένης της �ροαγωγής διαγνωστικών εργαλείων και
ιατροφαρµακευτικών τεχνολογιών για την υγιή γήρανση, καθώς και στα αειφόρα και α�οτελεσµατικά
ιατροφαρµακευτικά συστήµατα περίθαλψης. 

Την κλινική έρευνα θα α�ασχολήσουν σειρά �αθήσεων, ό�ως ο καρκίνος, οι καρδιοαγγειακές �αθήσεις,
τα λοιµώδη νοσήµατα και οι ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές και νόσοι, ιδίως αυτές που σχετίζονται
µε τη γήρανση, για �αράδειγµα η νόσος Αλτσχάιµερ και η νόσος Πάρκινσον. Με τη διεξαγωγή διεθνών
�ολυκεντρικών κλινικών δοκιµών, οι ο�οίες ε�ιτρέ�ουν τη µελέτη ε�αρκούς αριθµού ασθενών, θα
ανευρεθούν νέα φάρµακα και θερα�είες σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η χρηµατοδοτούµενη από την ΕΕ έρευνα θα ε�ικεντρωθεί στα ακόλουθα: 
• Βιοτεχνολογίες, εργαλεία και ιατροφαρµακευτικές τεχνολογίες γενικής χρήσης
στην υ�ηρεσία της ανθρώ�ινης υγείας

• Έρευνα υψηλής α�όδοσης, 
• Ανίχνευση, διάγνωση και �αρακολούθηση, 
• Πρόβλεψη της καταλληλότητας, της ασφάλειας και της α�οτελεσµατικότητας 

των µεθόδων θερα�είας, 
• Καινοτόµες θερα�ευτικές �ροσεγγίσεις και �αρεµβάσεις.

• Μεταγραφική έρευνα στην υ�ηρεσία της ανθρώ�ινης υγείας
• Συνολοκλήρωση βιολογικών δεδοµένων και διεργασιών, 
• Έρευνα ε�ί του ανθρώπινου εγκεφάλου και των σχετικών �αθολογιών, έρευνα 

για την ανθρώ�ινη ανά�τυξη και γήρανση, 
• Μεταγραφική έρευνα ε�ί των λοιµωδών νοσηµάτων (HIV/AIDS, ελονοσία,  

φυµατίωση, SARS, εξαιρετικά �αθογόνος γρί�η),
• Μεταγραφική έρευνα σοβαρών νόσων: καρκίνος, καρδιοαγγειακές �αθήσεις, 

διαβήτης/�αχυσαρκία, σ�άνιες ασθένειες, άλλες χρόνιες ασθένειες, 
συµ�εριλαµβανοµένων των ρευµατικών �αθήσεων, της αρθρίτιδας και των 
µυοσκελετικών �αθήσεων,

• Βελτιστο�οίηση των �αροχών ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης για τους
ευρω�αίους �ολίτες

• Μεταγραφή των α�οτελεσµάτων των κλινικών ερευνών στην κλινική �ρακτική, 
• Ποιότητα, α�οτελεσµατικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη των συστηµάτων 

υγειονοµικής �ερίθαλψης, συµ�εριλαµβανοµένων των µεταβατικών 
συστηµάτων υγειονοµικής �ερίθαλψης και των στρατηγικών �ερίθαλψης κατ’ 
οίκον, 

• Βελτίωση της �ρόληψης ασθενειών και της χρήσης των φαρµάκων, 
• Κατάλληλη χρήση νέων µεθόδων θερα�είας και ιατρικών τεχνολογιών

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Οι ΜΜΕ �ου βασίζουν τις δραστηριότητες τους στην έρευνα είναι ο βασικός κινητήριος µοχλός της
οικονοµικής δραστηριότητας του τοµέα της υγειονοµικής �ερίθαλψης, της βιοτεχνολογίας και των
ιατροφαρµακευτικών τεχνολογιών. Ένας ισχυρός τοµέας βιο-ιατροφαρµακευτικής έρευνας στην ΕΕ θα
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρω�αϊκών φαρµακοβιοµηχανιών και βιοµηχανιών υγειονοµικής
�ερίθαλψης, και για αυτό είναι ε�ιτακτική ανάγκη η ΕΕ να δηµιουργήσει ένα �εριβάλλον �ου να προάγει
την τεχνολογία τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 
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ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προϋ�ολογισµός: 1.9 δισ. EUR (2007 - 2013)

Η βελτίωση των γνώσεων σε θέµατα αειφόρου διαχείρισης, �αραγωγής και χρήσης βιολογικών �όρων
(µικροοργανισµών, φυτών, ζώων) θα διαµορφώσουν τη βάση για την ανά�τυξη �ιο ασφαλών, οικολογικά
αποδοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υ�ηρεσιών στον τοµέα της γεωργίας, της αλιείας, της
κτηνοτροφίας, των τροφίµων, της υγείας, της δασοκοµίας και στους συνδεδεµένους τοµείς. Αναµένεται
να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών �ολιτικών και κανονισµών
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, και στον τοµέα της �ροστασίας των
καταναλωτών. Υ�ό την έννοια µιας ευρω�αϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας, θα δοθεί στήριξη σε
νέες ανανεώσιµες �ηγές ενέργειας.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Η ε�ιστήµη, η βιοµηχανία και η κοινωνία θα συµ�ορευτούν για να αντιµετω�ίσουν τις κοινωνικές,
οικονοµικές και �εριβαλλοντικές �ροκλήσεις στον τοµέα της αειφόρου διαχείρισης βιολογικών �όρων.
Παράλληλα η κοινωνία, η ε�ιστήµη και η βιοµηχανία θα ε�ωφεληθούν της �ροόδου της βιοτεχνολογίας
στους µικροοργανισµούς, τα φυτά και τα ζώα, για να αναπτύξουν νέα, πιο υγιή, οικολογικά αποδοτικά και
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανά�τυξη της υ�αίθρου και των �αράκτιων �εριοχών θα
συντελεστεί µέσα α�ό την ενδυνάµωση της εκάστοτε το�ικής οικονοµίας, διαφυλάσσοντας συγχρόνως
την �ολιτιστική µας κληρονοµιά και �οικιλοµορφία.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η έρευνα στον τοµέα αυτόν θα αφορά την ασφάλεια των αλυσίδων �αραγωγής τροφίµων και
ζωοτροφών, τις �αθήσεις �ου συνδέονται µε τη διατροφή, τις διατροφικές ε�ιλογές των
καταναλωτών και τις ε�ι�τώσεις των τροφίµων και της διατροφής στην υγεία.

Η έρευνα θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς:
• Αειφόρο �αραγωγή και διαχείριση βιολογικών �όρων του εδαφικού, δασικού και υδάτινου 

�εριβάλλοντος:  οδηγεί στην έρευνα για τα αειφόρα συστήµατα �αραγωγής· την �αραγωγή 
και υγεία των φυτών και των ζώων· την καλή διαβίωση των ζώων· τους ενάλιους �όρους και 
υδατοκαλλιέργειες, συµ�εριλαµβανοµένης της αξιο�οίησης και της αειφόρου χρήσης της 
βιο�οικιλότητάς τους. 

• Ανά�τυξη εργαλείων για τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών και �ολιτικών καθώς και 
υιοθέτηση της ενδεδειγµένης νοµοθεσίας, µε στόχο την υ�οστήριξη της ευρω�αϊκής 
γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας.

• Ακεραιότητα και έλεγχο της τροφικής αλυσίδας («α�ό το τρα�έζι στο αγρόκτηµα») ως 
αντικείµενο έρευνας για τους τοµείς της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας.

• Οι εφαρµογές των βιοε�ιστηµών και βιοτεχνολογίων στην �αραγωγή αειφόρων µη-εδώδιµων 
�ροϊόντων και διαδικασιών θα ανα�τύξουν και θα βελτιώσουν τις καλλιέργειες, τους 
δασικούς �όρους, τις ζωοτροφές, τα �ροϊόντα της θάλασσας και τις τεχνολογίες της βιοµάζας 
για την ενέργεια, το �εριβάλλον και τα �ροϊόντα υψηλής �ροστιθέµενης αξίας, για 
�αράδειγµα υλικά και χηµικά �ροϊόντα.

Αρκετές ευρω�αϊκές τεχνολογικές �λατφόρµες συµβάλλουν στον καθορισµό κοινών �ροτεραιοτήτων
έρευνας σε �εδία ό�ως οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες ε�εξεργασίας τροφίµων, η γονιδιωµατική των
φυτών, η δασοκοµία και οι δασικές βιοµηχανίες, η υγεία των ζώων σε �αγκόσµια κλίµακα και η
κτηνοτροφία.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η δηµιουργία µιας ευρω�αϊκής βιο-οικονοµίας αναµένεται να δώσει το �ράσινο φως σε καινοτόµες
�ρακτικές και α�οδοτική µεταφορά τεχνολογιών, µε στόχο τη σύµ�ραξη όλων των βιοµηχανικών και
οικονοµικών κλάδων �ου �αράγουν, διαχειρίζονται ή, µε ο�οιοδή�οτε άλλο τρό�ο, αξιο�οιούν
βιολογικούς �όρους, καθώς και υ�ηρεσίες σχετικές µε τους κλάδους �ου αφορούν τον εφοδιασµό και
τους καταναλωτές. Οι δραστηριότητες αυτές ευθυγραµµίζονται µε την ευρω�αϊκή στρατηγική για τις
βιολογικές ε�ιστήµες και τη βιοτεχνολογία και αναµένεται να �ροάγουν την ανταγωνιστικότητα της
ευρω�αϊκής γεωργίας και βιοτεχνολογίας, των ε�ιχειρήσεων �ου ασχολούνται µε σ�όρους και τρόφιµα,
ιδίως των ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, συµβάλλοντας συγχρόνως στην κοινωνική ευηµερία και ευεξία.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) (ICTs)  
Προϋ�ολογισµόςt:  9.1 δισ. EUR (2007 - 2013)

Οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση της καινοτοµίας, της
δηµιουργικότητας και ανταγωνιστικότητας σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους και τους
κλάδους �αροχής υ�ηρεσιών. Εισερχόµαστε σε µια νέα ε�οχή ανά�τυξης �ου θα καθορίσει
την οικονοµική αύξηση και την αειφόρο ανά�τυξη για τις ε�ερχόµενες δεκαετίες. Ωστόσο, η
οικονοµική αυτή αύξηση θα ε�ιτευχθεί µόνο εφόσον ε�ενδύσουµε τώρα στην έρευνα και την
καινοτοµία για την ε�όµενη γενιά τεχνολογιών. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι ΤΠΕ διανοίγουν νέους δρόµους για τους ευρω�αίους �ολίτες και καταναλωτές. Αφορούν
ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, µεταξύ άλλων, την �ρόληψη στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής
�ερίθαλψης, τα συστήµατα µεταφορών, καθώς και καινοτόµα διαδραστικά συστήµατα
ψυχαγωγίας και µάθησης. Η καινοτοµία στις ΤΠΕ µ�ορεί να συµβάλει στην �ρόληψη ασθενειών
και την ασφάλεια της ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης, να διευκολύνει την ενεργό συµµετοχή
των ασθενών και να καταστήσει δυνατή την εξατοµικευµένη �ερίθαλψη, όπως και να
αντιµετωπίσει προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γήρανση.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές �ροτεραιότητες σε
�εδία ό�ου η ευρω�αϊκή βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, ό�ως δίκτυα ε�ικοινωνίας,
ενσωµατωµένα συστήµατα �ληροφορικής, νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες ο�τικοακουστικού
�εριεχοµένου. 

Η έρευνα θα �εριλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς: 
• Σταθερότητα και ασφάλεια των υ�οδοµών των δικτύων και των υ�ηρεσιών,
• Α�όδοση και αξιο�ιστία των ηλεκτρονικών συστηµάτων και των εξαρτηµάτων,
• Εξατοµικευµένα συστήµατα ΤΠΕ,
• Διαχείριση ψηφιακού �εριεχοµένου. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Οι ΤΠΕ καταγράφουν σχεδόν το ήµισυ των κερδών �αραγωγικότητας στις οικονοµίες µας
σήµερα. Τα κέρδη �ροκύ�τουν τόσο α�ό την �αραγωγή καινοτόµων αγαθών και
υ�ηρεσιών υψηλής αξίας βασισµένων στις ΤΠΕ, όσο και α�ό την αναβάθµιση των
ε�ιχειρηµατικών διαδικασιών, µέσω της διάδοσης, υιοθέτησης και χρήσης των ΤΠΕ σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι τοµείς υψηλής έντασης ΤΠΕ �εριλαµβάνουν την
µετα�οιητική βιοµηχανία, την αυτοκινητοβιοµηχανία, την αεροδιαστηµική βιοµηχανία, τη
φαρµακοβιοµηχανία, τη βιοµηχανία ιατρικού εξο�λισµού και την αγροτο-ε�ισιτιστική
βιοµηχανία, αλλά και τις χρηµατο�ιστωτικές υ�ηρεσίες, τα µέσα ενηµέρωσης και τον
τοµέα των λιανικών �ωλήσεων. Τα οφέλη �ου αναφέρουν οι εταιρείες, ως α�οτέλεσµα
της αυξηµένης χρήσης ΤΠΕ, �εριλαµβάνουν: ταχύτερη εξέλιξη των �ρο%όντων, µείωση
του κόστους και των γενικών εξόδων, ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές,
καλύτερες σχέσεις µε τους �ελάτες και τους �ροµηθευτές, αναβαθµισµένα ε�ί�εδα
εξυ�ηρέτησης και στήριξης των �ελατών και �ερισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας. 
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ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προϋ�ολογισµός:  3.5 δισ. EUR (2007 - 2013)

Η δραστηριότητα «Νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες �αραγωγής» αφορά σε µεγάλο βαθµό
τους τοµείς κοινωνικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι νανοτεχνολογίες οδηγούν σε καινοτόµες
λύσεις και θα µ�ορούσαν να έχουν ως α�οτέλεσµα καλύτερες α�οδόσεις σε ολόκληρο τον �αραγωγικό
τοµέα, καθώς και στους τοµείς υγείας / ιατρικής / γεωργίας. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Ο σχεδιασµός νέων διαδικασιών �αραγωγής θα µ�ορούσε να σηµαίνει µείωση των εκ�οµ�ών ρύ�ων
και µια �ιο ορθολογική χρήση των φυσικών �όρων. Συγχρόνως, η καινοτοµία στα �ροϊόντα, �ου οδηγεί
σε ασφαλέστερα και �ιο αξιό�ιστα καταναλωτικά �ροϊόντα και «καθαρότερα» οχήµατα, σε συνδυασµό
µε την καινοτοµία στον κατασκευαστικό τοµέα, στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώ�ων και
στη βελτίωση της �οιότητας ζωής τους, µειώνοντας τους κινδύνους και αναβαθµίζοντας την υγεία και την
ευηµερία τους. Η �ροαγωγή µιας �ιο αειφόρων τρό�ων κατανάλωσης οδηγεί σε καλυτέρευση της υγείας,
σε ατοµική ε�αγρύ�νηση και αλλαγή της συµ�εριφοράς των �ολιτών. 

Α�ό την άλλη, ως α�οτέλεσµα της εισαγωγής της νανοτεχνολογίας στη ζωή µας εµφανίζεται ένα νέο
φάσµα κινδύνων και ζητηµάτων ηθικής υφής, στα ο�οία δίνονται λύσεις. Τα ζητήµατα ηθικής
δεοντολογίας έχουν να κάνουν µε την ανθρώ�ινη ακεραιότητα και αξιο�ρέ�εια (�.χ. τσι� για την
�αρακολούθηση ή τον έλεγχο της ανθρώ�ινης συµ�εριφοράς), µε κινδύνους �ου συνδέονται µε την
υγεία και µε �εριβαλλοντικούς κινδύνους.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Νανοε�ιστήµες και νανοτεχνολογίες 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν υλικά και συστήµατα µε �ροκαθορισµένες ιδιότητες και
συµ�εριφορές, βασισµένα στην αυξηµένη γνώση και τεχνογνωσία της νανοκλίµακας. Αυτό θα
οδηγήσει σε µια νέα γενιά �ροϊόντων και υ�ηρεσιών για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών,
ελαχιστο�οιώντας συγχρόνως ο�οιοδή�οτε ενδεχόµενο αρνητικού αντίκτυ�ου ε�ί της υγείας
ή του �εριβάλλοντος. 
Υλικά 
Η έρευνα θα εστιαστεί στην ανά�τυξη νέων �ολυλειτουργικών ε�ιφανειών και υλικών µε κατά
�αραγγελία ιδιότητες και �ροβλέψιµες ε�ιδόσεις για νέα �ροϊόντα και διαδικασίες, αλλά και
για την ε�ιδιόρθωσή τους. 
Νέα �αραγωγή 
Η βάση της καινοτοµίας στον τοµέα αυτόν είναι οι νέες γνώσεις και η χρήση τους �ρος νέες
µορφές αειφόρου �αραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό �ροϋ�οθέτει τις κατάλληλες συνθήκες
�ου οδηγούν στη διαρκή καινοτοµία (στις βιοµηχανικές δραστηριότητες και στα συστήµατα
�αραγωγής, συµ�εριλαµβανοµένου του σχεδιασµού,  της κατασκευής, των µηχανισµών, και
των υ�ηρεσιών) και στην ανά�τυξη �αραγωγής «�όρων» γενικής χρήσης (τεχνολογίες,
εγκαταστάσεις οργάνωσης και �αραγωγής, καθώς και ανθρώ�ινοι �όροι), ενώ παράλληλα
γίνονται σεβαστοί οι κανόνες ασφαλείας αλλά και οι περιβαλλοντικοί κανόνες.  
Συνολοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές 
Η συνολοκλήρωση της γνώσης και της τεχνολογίας στους τρεις �αρα�άνω τοµείς έρευνας είναι
µεγάλης σηµασίας, για να ε�ιταχυνθεί η µεταβολή της ευρω�αϊκής βιοµηχανίας και
οικονοµίας, υιοθετώντας συγχρόνως µια ασφαλή, κοινωνικά υ�εύθυνη και αειφόρο
�ροσέγγιση. Η έρευνα θα ε�ικεντρωθεί σε νέες εφαρµογές και καινοτόµες λύσεις �ου δίνουν
α�αντήσεις σε καίριες �ροκλήσεις, καθώς και στις ανάγκες της Ε&ΤA ό�ως αυτές καθορίζονται
από διάφορες προαναφερθείσες ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρµες. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η αυξανόµενη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τα �ροϊόντα υψηλής �οιότητας θα �ροστατεύσουν
τις ευρω�αϊκές θέσεις α�ασχόλησης και συνεπώς θα προάγει την κοινωνική και την οικονοµική συνοχή.
Ε�ι�λέον, οι αναδυόµενες τεχνολογικές �λατφόρµες θα δώσουν έµφαση στα κοινωνικά ζητήµατα, µέσα
α�ό τις �ανευρω�αϊκές στρατηγικές τους. Ο α�ώτερος στόχος θα είναι να µεγιστο�οιηθεί η
�ροστιθέµενη αξία για την Ευρώ�η. Ως �αρε�όµενο της βιοµηχανικής τεχνολογικής �ροόδου �άντα
�ροέκυ�ταν νέες κανονιστικές ρυθµίσεις και �ρότυ�α, και τώρα οι «�λατφόρµες» αυτές σίγουρα θα
εκσυγχρονίσουν και θα συνολοκληρώσουν τις ρυθµίσεις και τα �ρότυ�α αυτά σε �οικίλους τοµείς της
ανθρώ�ινης δραστηριότητας.  



ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προϋ�ολογισµός: 2,3 δισ. EUR (2007 - 2013)

Τα ενεργειακά συστήµατα σήµερα βρίσκονται αντιµέτω�α µε µείζονες �ροκλήσεις. Οι ανησυχητικές
τάσεις της �αγκόσµιας ζήτησης ενέργειας, ο �ε�ερασµένος χαρακτήρας των α�οθεµάτων συµβατικού
�ετρελαίου και φυσικού αερίου, και η ανάγκη χαλιναγώγησης των εκ�οµ�ών αερίων θερµοκη�ίου
καθιστούν ε�ιτακτική την αναγκαιότητα έγκαιρης αναζήτησης και ανά�τυξης κατάλληλων λύσεων. Οι
ενέργειες αυτές θα µετριάσουν σηµαντικά τις καταστρε�τικές ε�ι�τώσεις της αλλαγής του κλίµατος,
τις ε�ιζήµιες συνέ�ειες της µεταβλητότητας των τιµών τού �ετρελαίου (ειδικά για τον τοµέα των
µεταφορών, ο ο�οίος εξαρτάται σε �ολύ µεγάλο βαθµό α�ό τα �ετρελαϊκά �ροϊόντα) και τη
γεω�ολιτική αστάθεια στις �ετρελαιο�αραγωγούς �εριφέρειες. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι �ολίτες θα ε�ωφεληθούν α�ό την έρευνα για την ενέργεια, η ο�οία στοχεύει σε οικονοµικά
�ροσιτό ενεργειακό κόστος και �ιο α�οτελεσµατική χρήση µορφών ενέργειας α�ό
διαφορο�οιηµένες �ηγές. Συνε�ώς, τα ανωτέρω θα συµβάλλουν στη µείωση των αίτιων �ου
�ροκαλούν την αλλαγή του κλίµατος, �ράγµα �ου θα ωφελήσει άµεσα όλους τους �ολίτες. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Οι ερευνητές θα συµβάλλουν στο να γίνει το υφιστάµενο ενεργειακό σύστηµα �ιο
αειφόρο, καθιστώντάς το λιγότερο εξαρτώµενο α�ό εισαγόµενα καύσιµα. Το τελικό
α'οτέλεσµα θα είναι ένα µείγµα διαφορο'οιηµένων 'ηγών ενέργειας, ιδίως
ανανεώσιµων, φορέων ενέργειας και µη ρυ�αρών �ηγών. Θα τονωθεί η ενεργειακή
α�όδοση, στην ο�οία ενέχεται και η έννοια του ορθολογισµού τής χρήσης και της
α�οθήκευσης της ενέργειας, ενώ θα αντιµετω�ιστούν και οι �ιεστικές �ροκλήσεις της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού και της αλλαγής του κλίµατος.

Οι �ροβλε�όµενες δραστηριότητες στον τοµέα της ενέργειας �εριλαµβάνουν: 

• Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου,
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α�ό ανανεώσιµες �ηγές,
• Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων,
• Ανανεώσιµες �ηγές ενέργειας για θέρµανση και ψύξη,
• Τεχνολογίες δέσµευσης και α�οθήκευσης CO2 για µονάδες

ηλεκτρο�αραγωγής µηδενικών εκ�οµ�ών,
• Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα,
• Ευφυή ενεργειακά δίκτυα,
• Ενεργειακή α�όδοση και εξοικονόµηση ενέργειας,
• Γνώση για τη χάραξη �ολιτικών για την ενέργεια.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η ευρω�αϊκή βιοµηχανία κατέχει ηγετική θέση �αγκοσµίως σε µια σειρά τεχνολογιών �αραγωγής
ενέργειας και ενεργειακής α�όδοσης. Έχει την �ρωτο�ορία στις σύγχρονες τεχνολογίες ανανεώσιµων
�ηγών ενέργειας, ό�ως η ηλιακή ενέργεια, η βιοενέργεια και η αιολική ενέργεια. Ε�ίσης, η Ε.Ε. κατέχει
ανταγωνιστική θέση �αγκοσµίως στις τεχνολογίες �αραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και
διαθέτει ισχυρό και ερευνητικό δυναµικό στον τοµέα της δέσµευσης και αποµόνωσης άνθρακα. Για να
καταφέρει η Ευρώ�η να διατηρήσει και να ανα�τύξει την ηγετική της θέση, οι ευρω�αϊκές βιοµηχανίες
�ρέ�ει να συνεχίσουν να καταβάλλουν �ροσ�άθειες στα �λαίσια της διεθνούς συνεργασίας.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συµ�εριλαµβανοµένης
της αλλαγής του κλίµατος) 
Προϋ�ολογισµός: 1,8 δισ. EUR (2007 - 2013)

Η αντιµετώ�ιση των �ροκλήσεων �ου �ροκύ�τουν α�ό τις αυξανόµενες φυσικές και ανθρω�ογενείς
�ιέσεις στο �εριβάλλον και τους �εριβαλλοντικούς �όρους α�αιτεί συντονισµένη �ροσέγγιση σε
�ανευρω�αϊκό και �αγκόσµιο ε�ί�εδο.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Για να βελτιώσουµε τον τρό�ο �ου διαχειριζόµαστε τόσο τους φυσικούς, όσο και τους ανθρω�ογενείς
�όρους, οφείλουµε να κατανοήσουµε και να αντιµετω�ίσουµε �ροβλήµατα ό�ως η αλλαγή του
κλίµατος, καθώς και να καθορίσουµε τεχνολογίες φιλικές �ρος το �εριβάλλον. Οι �ροβλε�όµενες
δραστηριότητες θα αντα�οκρίνονται σε �ολιτικές ανάγκες, ό�ως την ανάγκη εκτίµησης του αντίκτυ�ου
των �ολιτικών της ΕΕ στην αειφόρο ανά�τυξη, την ανάγκη �αρακολούθησης των µέτρων για την
αντιµετώ�ιση της αλλαγής του κλίµατος στο Κιότο και  στη µετά-Κιότο ε�οχή.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Για να καταλήξουµε στην αειφόρο διαχείριση του �εριβάλλοντος και των �εριβαλλοντικών �όρων,
α�αιτείται �ολυτοµεακή και συνολοκληρωµένη ερευνητική �ροσέγγιση, ούτως ώστε να σηµειωθεί
�ρόοδος στη γνώση µας σχετικά µε την αλληλε�ίδραση µεταξύ κλίµατος, βιόσφαιρας, οικοσυστηµάτων
και δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η �ροσέγγιση αυτή θα µας βοηθήσει να ανα�τύξουµε νέες
�εριβαλλοντικές τεχνολογίες, εργαλεία και υ�ηρεσίες. 
Το �ρόγραµµα «Περιβάλλον» θα εφαρµοστεί στα �λαίσια των ακόλουθων δραστηριοτήτων και τοµέων:

Αλλαγή του κλίµατος, ρύ�ανση και κίνδυνοι 
• Πιέσεις στο �εριβάλλον και το κλίµα,
• Περιβάλλον και υγεία,
• Φυσικοί κίνδυνοι.

Αειφόρος διαχείριση των Πόρων 
• Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση των φυσικών και ανθρω�ογενών �όρων και της 

βιο�οικιλότητας,
• Διαχείριση θαλάσσιου 'εριβάλλοντος.

Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες 
• Περιβαλλοντικές τεχνολογίες �αρατήρησης, �ροσοµοίωσης, �ρόληψης, µετριασµού, 

�ροσαρµογής, οικολογικής ε�ανόρθωσης και α�οκατάστασης του φυσικού και 
ανθρω�ογενούς �εριβάλλοντος,

• Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της �ολιτιστικής κληρονοµιάς,
• Εκτίµηση, ε�αλήθευση και δοκιµή τεχνολογιών.

Εργαλεία γεωσκό�ησης και εργαλεία εκτίµησης 
• Συστήµατα �αρατήρησης της γης και των ωκεανών, µέθοδοι �αρακολούθησης για το 

�εριβάλλον και την αειφορία,
• Μέθοδοι �ρόβλεψης και εργαλεία εκτίµησης για την αειφορία. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στις �αγκόσµιες αγορές �εριβαλλοντικών τεχνολογιών θα συνεισφέρει στην
αειφόρο κατανάλωση και �αραγωγή, �ου οδηγεί στην αειφόρο οικονοµική αύξηση, µέσα α�ό νέες
ε�ιχειρηµατικές �ροο�τικές και µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ενώ �αράλληλα, θα συµβάλει και στην
�ροστασία της �ολιτιστικής και φυσικής µας κληρονοµιάς. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε τεχνολογίες
ύδρευσης και α�οχέτευσης, στην αειφόρο χηµική τεχνολογία, στον κατασκευαστικό τοµέα και τη
δασοκοµία, σε σχέση µε τις    αντίστοιχες ευρω�αϊκές τεχνολογικές �λατφόρµες. Η κοινωνικοοικονοµική
διάσταση θα ε�ηρεάσει την ανά�τυξή τους, καθώς και την εισαγωγή τους στην αγορά και την
ε�ακόλουθη εφαρµογή τους. 



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προϋ�ολογισµός: 4,1 δισ. EUR (2007 - 2013)

Οι µεταφορές είναι ένα α�ό τα δυνατά σηµεία της Ευρώ�ης –ο κλάδος των αερο�ορικών µεταφορών
συµβάλλει κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ, µε 3,1 εκατοµµύρια θέσεις α�ασχόλησης, και ο κλάδος των
ε�ίγειων µεταφορών �αράγει το 11% του ΑΕΠ της ΕΕ, α�ασχολώντας �ερί τα 16 εκατοµµύρια
εργαζοµένους. Ωστόσο, οι µεταφορές είναι εξίσου υ�εύθυνες για το 25% των συνολικών εκ�οµ�ών CO2
στην ΕΕ.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, τουλάχιστον 4 δισ. EUR θα διατεθούν για την έρευνα σε
ε�ί�εδο ΕΕ, �ροκειµένου να ανα�τυχθούν ασφαλέστερα, οικολογικότερα και ευφυέστερα
ευρω�α%κά συστήµατα µεταφορών, �ρος όφελος όλων των �ολιτών. Η έρευνα στον
τοµέα των µεταφορών θα ε�ηρεάσει άµεσα και άλλους µείζονες τοµείς, ό�ως το
εµ�όριο, τον ανταγωνισµό, την α�ασχόληση, τη συνοχή, την ενέργεια, την ασφάλεια και
την εσωτερική αγορά.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η ανάγκη για νέα δίκτυα και υ�οδοµές µεταφορών στην Ευρώ�η ολοένα µεγαλώνει και οι ανα�τυξιακές
δα�άνες αυξάνονται. Η ανά�τυξη αυτών των συστηµάτων σε ευρω�αϊκό ε�ί�εδο θα µ�ορούσε να
�ραγµατο�οιηθεί µόνο µέσα α�ό συνεργατικές δράσεις των διαφόρων �αροχέων Ε&ΤΑ. 

Α�οτελεί ε�ιτακτική ανάγκη η αντιµετώ�ιση των διαφόρων �ολιτικών, τεχνολογικών και
κοινωνικοοικονοµικών �ροκλήσεων µε α�οδοτικό ως �ρος το κόστος τρό�ο σε θέµατα ό�ως «καθαρά
και ασφαλή οχήµατα» του µέλλοντος, καθώς και διαλειτουργικότητα, διατρο�ικότητα, ιδίως σε σχέση µε
τις σιδηροδροµικές και �λωτές µεταφορές. Ε�ι�λέον, οι αναδυόµενες τεχνολογίες που στηρίζουν το
σύστηµα Galileo και τις εφαρµογές του θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην υλο�οίηση των ευρω�αϊκών
�ολιτικών. 

Οι δραστηριότητες �ου �ροβλέ�εται να α�οτελέσουν αντικείµενο του 7ου ΠΠ είναι οι ακόλουθες:
• Αεροναυτική και εναέριες µεταφορές (µείωση των εκ�οµ�ών, εργασίες σχετικές µε τους 

κινητήρες και τα εναλλακτικά καύσιµα, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, θέµατα ασφάλειας 
των αεροµεταφορών,  οικολογικά α�οδοτική αερο�λοΐα),

• Βιώσιµες ε�ίγειες µεταφορές –σιδηροδροµικές, οδικές και �λωτές (ανά�τυξη καθαρών και 
α�οδοτικών κινητήρων και τρένων µε συστήµατα ισχύος·�εριορισµός του αντίκτυ�ου των 
µεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος· διατρο�ικές �εριφερειακές και εθνικές µεταφορές·
καθαρά και ασφαλή οχήµατα· κατασκευές υ�οδοµής και συντήρηση· αρχιτεκτονικές 
ολοκλήρωσης),

• Υ�οστήριξη του ευρω�αϊκού δορυφορικού συστήµατος �λοήγησης –Galileo και EGNOS         
(υ�ηρεσίες �λοήγησης και χρονικού �ροσδιορισµού ακριβείας, α�οδοτική χρήση της 
�λοήγησης µέσω δορυφόρου)

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Οι ερευνητικές ε�ενδύσεις για τις µεταφορές είναι α�αραίτητες, �ροκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι
ευρω�αϊκές µεταφορικές βιοµηχανίες διαθέτουν το τεχνολογικό �λεονέκτηµα �ου θα τους ε�ιτρέψει
να είναι ανταγωνιστικές �αγκοσµίως. Ε�ι�λέον, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις µεταφορές του
7ου ΠΠ θα �αρέχουν στις �ρωτο�όρες ως �ρος την καινοτοµία ΜΜΕ αναβαθµισµένες δυνατότητες
�ρόσβασης σε �ανευρω�αϊκά ερευνητικά �ρογράµµατα και σε �λεονεκτήµατα σχετιζόµενα µε αυτά.

7ο ΠΠ– οι λύσεις του αύριο ξεκινούν σήµερα - 12
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Προϋ�ολογισµός: 610 εκατ. EUR (2007 - 2013)

Η Ευρώ�η βρίσκεται αντιµέτω�η µε αρκετές κοινωνικές και οικονοµικές �ροκλήσεις. Είναι συνε�ώς
σηµαντικό να τις κατανοήσει καλύτερα και να τις αντιµετω�ίσει α�οτελεσµατικά, διαµορφώνοντας τις
κατάλληλες �ολιτικές. Η µακρά �αράδοση της Ευρώ�ης στον τοµέα της έρευνας, σε συνδυασµό µε τις
διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές και �ολιτισµικές �ροσεγγίσεις, �ροσφέρει µια µοναδική ευκαιρία
για τέτοιου είδους έρευνα σε ε�ί�εδο ΕΕ.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, η ερευνητική δραστηριότητα �ου διεξάγεται στην ΕΕ για
τις κοινωνικοοικονοµικές και ανθρω�ιστικές ε�ιστήµες υ�όσχεται να µελετήσει και να
βρει α�αντήσεις σε ερωτήµατα �ου αφορούν τη δηµογραφική αλλαγή και την �οιότητα
ζωής· την εκ�αίδευση και την α�ασχόληση υ�ό το �ρίσµα των υφιστάµενων
οικονοµικών τάσεων· την �αγκόσµια αλληλεξάρτηση και τη µεταφορά της γνώσης· την
ευηµερία των δηµοκρατιών και την 'ολιτική ενεργό συµµετοχή· την �ολιτισµική
�οικιλοµορφία και τις αξίες.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Διασφαλίζεται η σύνδεση µεταξύ έρευνας και χάραξης �ολιτικής, εφόσον είναι βέβαιο
ότι τα �ρος εξέταση ζητήµατα είναι υψηλής �ροτεραιότητας σε ευρω�α%κό ε�ί�εδο και
α'οτελούν αντικείµενο κοινοτικών 'ολιτικών. Στην 'ραγµατικότητα, η ανάληψη
έρευνας σε ε�ί�εδο ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ε�ωφελής, µιας και µ�ορεί να συµβάλλει στη
συλλογή δεδοµένων σε ευρω�α%κή κλίµακα, τα ο�οία είναι α�αραίτητα για να βελτιωθεί
η κατανόηση µας σε �ολύ�λοκα ζητήµατα. 

Τα ζητήµατα �ου θα α�οτελέσουν αντικείµενο έρευνας στα �λαίσια του 7ου ΠΠ θα
αφορούν τους ακόλουθους τοµείς:

• Οικονοµική µεγέθυνση, α�ασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε µια κοινωνία
της γνώσης (�ολιτικές για την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και την
αγορά εργασιάς· εκ�αίδευση και µάθηση δια βίου · και οικονοµικές δοµές και
�αραγωγικότητα),

• Συνδυασµός οικονοµικών, κοινωνικών και �εριβαλλοντικών στόχων µε
ευρω�α%κή �ροο�τική (κοινωνικοοικονοµικά µοντέλα στην Ευρώ�η και στον
κόσµο· οικονοµική και κοινωνική συνοχή στις �εριφέρειες· οι κοινωνικές και
οικονοµικές διαστάσεις της �εριβαλλοντικής �ολιτικής),

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέ�ειές τους (δηµογραφική αλλαγή, 
συνδυασµός ε�αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, υγεία και �οιότητα
ζωής, �ολιτικές για τους νέους, κοινωνικός α�οκλεισµός και διακρίσεις),

• Η Ευρώ�η στον κόσµο (εµ�όριο, µετανάστευση, φτώχεια, εγκληµατικότητα, 
σύγκρουση και ε�ίλυση συγκρούσεων),

• Ο �ολίτης στην Ευρω�α%κή Ένωση (ενεργός �ολιτική συµµετοχή, κοινωνία των
�ολιτών και δικαιώµατα, δηµοκρατία και λογοδοσία, µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, �ολιτισµική �οικιλοµορφία και κληρονοµιά, θρησκείες, στάσεις
ζωής και αξίες)

• Κοινωνικοοικονοµικοί και ε�ιστηµονικοί δείκτες (χρήση και αξία των δεικτών
στη χάραξη �ολιτικών µακρο�ρόθεσµα και βραχυ�ρόθεσµα),

• Δραστηριότητες �ροο�τικής (οι µελλοντικές συνέ�ειες της
�αγκοσµιο�οίησης της γνώσης, µετανάστευση, γήρανση, κίνδυνοι και
αναδυόµενοι τοµείς στην έρευνα και την ε�ιστήµη).

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Σε όλο το 7ο ΠΠ, οι βιοµηχανίες και οι ΜΜΕ θα ενθαρρυνθούν σε µεγάλο βαθµό να συµµετέχουν σε όλους
τους θεµατικούς τοµείς, ιδίως στους τοµείς του �ρογράµµατος «Συνεργασία». Οι θεµατικοί τοµείς �ου
α�οτελούν αντικείµενο της δραστηριότητας «Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρω�ιστικές ε�ιστήµες» τους
�ροσφέρουν τη διττή δυνατότητα να �αρουσιαστούν ως συµµετέχοντες στη δηµιουργία γνώσης, ως µέλη
οµάδων, αλλά και ως �αραλή�τες της γνώσης, θέτοντάς την σε εφαρµογή. 



ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Προϋ�ολογισµός: 1,4 δισ. EUR (2007 - 2013)

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρώ�η έχει ανα�τύξει κορυφαίες τεχνολογικές ικανότητες, µέσω εφαρµογών
ό�ως «Παρατήρηση της γης» και Galileo. Η Ευρώ�η έχει ε�ενδύσει στην εξερεύνηση του διαστήµατος
µε α�οδοτικές �ρος το κόστος α�οστολές και έχει στηρίξει συνεργατικές �ρωτοβουλίες µε την
Ευρω�αϊκή Υ�ηρεσία Διαστήµατος (ΕΥΔ), διασφαλίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο στον τοµέα αυτόν.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Πρόσφατα, η Ευρω�αϊκή Ένωση α�οφάσισε να ε�ενδύσει στις υ�ηρεσίες GMES (Παγκόσµια
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας), �ου µ�ορούν να φανούν �ολύ χρήσιµες στη
διαχείριση των συνε�ειών φυσικών καταστροφών και της αλλαγής του κλίµατος. Η εφαρµογή Galileo,
µεταξύ άλλων, θα βοηθήσει στην ανά�τυξη του µηχανισµού ανίχνευσης και διάσωσης (SAR). 

Η έρευνα της ΕΕ, µε χρηµατοδότηση της ίδιας, θα συµβάλλει στην ανά�τυξη της ευρω�αϊκής διαστηµικής
�ολιτικής. Αυτή, µε τη σειρά της, θα υ�οστηρίξει τις κοινοτικές �ολιτικές στους τοµείς της γεωργίας,
του �εριβάλλοντος, της αλιείας, των µεταφορών και των τηλε�ικοινωνιών, είτε µέσω εργαλείων για την
�αρατήρηση του διαστήµατος είτε µέσω λύσεων �ου �ροσφέρει η διαστηµική τεχνολογία. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η ε�ιστήµη του διαστήµατος είναι σηµαντικός κινητήριος µοχλός νέων τεχνολογικών εξελίξεων, �ου
ε�ηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητά µας. 
Οι δραστηριότητες έρευνας στο 7ο ΠΠ �ροκύ�τουν α�ό τους ακόλουθους τοµείς:

• Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υ�ηρεσία της ευρω�αϊκής κοινωνίας (ανά�τυξη 
δορυφορικών συστηµάτων �αρατήρησης και των υ�ηρεσιών GMES για τη διαχείριση του 
�εριβάλλοντος, της ασφάλειας, της γεωργίας, της δασοκοµίας και της µετεωρολογίας, της 
�ολιτικής �ροστασίας και της διαχείρισης κινδύνων)

• Εξερεύνηση του διαστήµατος (�αροχή υ�οστήριξης σε συνεργατικές �ρωτοβουλίες µεταξύ 
της ΕΥΔ ή εθνικών διαστηµικών φορέων, συντονισµός των �ροσ�αθειών για την ανά�τυξη 
διαστηµικών τηλεσκό�ιων)

• Έρευνα και τεχνολογική ανά�τυξη για ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής ε�ιστήµης και 
τεχνολογίας (υ�οστήριξη της έρευνας για µακρο�ρόθεσµες ανάγκες, ό�ως διαστηµική 
µεταφορά, βιοϊατρική, βιολογικές και φυσικές ε�ιστήµες στο διάστηµα)

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Το διάστηµα είναι ένας βιοµηχανικός κλάδος στρατηγικής σηµασίας για την οικονοµική
ανά�τυξη, και οι εφαρµογές του υ�οβοηθούν τις οικονοµικές δραστηριότητες και τις �ολιτικές
ανάγκες διακυβέρνησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, στις οποίες οι ΜΜΕ αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία, διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στην �αγκόσµια εµ�ορική αγορά
κατασκευής δορυφόρων, υ�ηρεσιών εκτόξευσης, δορυφορικών εφαρµογών και κατάντη
�αροχέων υ�ηρεσιών. Για να διατηρήσει η βιοµηχανία την ανταγωνιστική της θέση,
α�αιτούνται νέες έρευνες και τεχνολογίες, και η υ�οστήριξη �ου �αρέχεται µέσα α�ό το 7ο
ΠΠ υ�όσχεται την εξασφάλιση των συνθηκών αυτών.

7ο ΠΠ– οι λύσεις του αύριο ξεκινούν σήµερα - 14
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προϋ�ολογισµός: 1,3 δισ. EUR (2007 - 2013)

Η ευρω�αϊκή ασφάλεια α�οτελεί �ροϋ�όθεση για την ευηµερία και την ελευθερία. Πρέ�ει να καλυφθεί
η ανάγκη µιας σφαιρικής στρατηγικής για την ασφάλεια, �ου να �ερικλείει µέτρα τόσο για την �ολιτική
ασφάλεια, όσο και για τον τοµέα της άµυνας.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Πρέ�ει να ε�ενδύσουµε στη γνώση και να ανα�τύξουµε �εραιτέρω τεχνολογίες, για να
�ροστατεύσουµε τους �ολίτες µας α�ό α�ειλές, ό�ως η τροµοκρατία, οι φυσικές καταστροφές και η
εγκληµατικότητα, σεβόµενοι όµως την ιδιωτική ζωή και διαφυλάσσοντας τα θεµελιώδη δικαιώµατα. 

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, η ΕΕ χρηµατοδοτώντας την έρευνα, θα αντιµετω�ίσει �ροβλήµατα �ου
σχετίζονται µε την �ολιτική ασφάλεια (κατα�ολέµηση της τροµοκρατίας και διαχείριση των κρίσεων) και
θα συµβάλλει σε ένα ευρύ φάσµα κοινοτικών �ολιτικών, ό�ως µεταφορές, κινητικότητα, �ολιτική
ασφάλεια, ενέργεια και υγεία. Με τη συνεργασία και το συντονισµό των �ροσ�αθειών σε ευρω�αϊκή
κλίµακα, η ΕΕ µ�ορεί να κατανοήσει και να αντιδράσει καλύτερα στους κινδύνους, σε έναν κόσµο �ου
διαρκώς αλλάζει.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η έρευνα �ου σχετίζεται µε την ασφάλεια αναµένεται να �αράγει νέες γνώσεις και να �ροάγει την
εφαρµογή νέων τεχνολογιών στον τοµέα της �ολιτικής ασφάλειας. 
Η έρευνα στα �λαίσια του 7ου ΠΠ θα ασχοληθεί µε τους ακόλουθους τοµείς:

• Ασφάλεια των �ολιτών (τεχνολογικές λύσεις για την �ολιτική �ροστασία, την βιοασφάλεια, 
την �ροστασία κατά της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας),

• Ασφάλεια υ�οδοµών και υ�ηρεσιών κοινής ωφέλειας (ανάλυση και κατοχύρωση των 
υ�οδοµών σε τοµείς ό�ως ΤΠΕ, µεταφορές, ενέργεια και υ�ηρεσίες του χρηµατο�ιστωτικού 
και διοικητικού τοµέα),

• Ευφυής �αρακολούθηση και ασφάλεια των συνόρων (τεχνολογίες, εξο�λισµός, εργαλεία και 
µέθοδοι για την �ροστασία των συνοριακών ελέγχων της Ευρώ�ης, για �αράδειγµα τα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα),

• Α�οκατάσταση της ασφάλεια και της �ροστασίας σε �ερι�τώσεις κρίσεων (τεχνολογίες και 
ε�ικοινωνία, συντονισµός υ�έρ της �ολιτικής �ροστασίας, της ανθρω�ιστικής βοήθειας και 
της διάσωσης),

• Συνολοκλήρωση συστηµάτων ασφάλειας, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα (συλλογή 
�ληροφοριών για την �ολιτική ασφάλεια, �ροστασία της εµ�ιστευτικότητας και 
�αρακολούθηση των συναλλαγών),

• Ασφάλεια και κοινωνία (α�οδοχή λύσεων ασφάλειας, κοινωνικοοικονοµικές, �ολιτικές και 
�ολιτισµικές διαστάσεις της ασφάλειας, δεοντολογική ηθική και αξίες, κοινωνικό �εριβάλλον 
και αντιλήψεις των �ολιτών για την ασφάλεια),

• Συντονισµός και δόµηση της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας (συντονισµός των ευρω�αϊκών 
και διεθνών ερευνητικών �ροσ�αθειών για την ασφάλεια στους τοµείς της έρευνας για την 
�ολιτική �ροστασία, την ασφάλεια και την άµυνα).

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η έρευνα για την ασφάλεια θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρω�α%κής
αµυντικής βιοµηχανίας, τονώνοντας τη συνεργασία µεταξύ �ροµηθευτών και χρηστών
για εξεύρεση λύσεων στον τοµέα της �ολιτικής �ροστασίας. Ε�ίσης, θα �ροσελκύσει τις
καλύτερες διανοητικές και τεχνολογικές δεξιότητες α�ό όλη την Ευρώ�η, µέσω της
ενεργούς συµµετοχής των ΜΜΕ.
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Λαµ�ρές ιδέες στην
υ�ηρεσία της Ευρώ�ης !

‘Ιδέες’ στο 7ο ΠΠ

ΙΔΕΕΣ
Προϋ�ολογισµός: 7,4 δισ. EUR

Το �ρόγραµµα «Ιδέες» φιλοξενεί όλες τις δραστηριότητες �ου �ρόκειται να εφαρµοστούν
α�ό το Ευρω�αϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ). Το ΕΣΕ αναµένεται να διαθέτει υψηλό βαθµό
αυτονοµίας, �ροκειµένου να ανα�τύξει ιδιαίτερα υψηλού ε�ι�έδου
�ρωτο�οριακή έρευνα σε ευρω�αϊκή κλίµακα, βασιζόµενο στην αριστεία στην Ευρώ�η
και �ροβάλλοντάς την σε διεθνές ε�ί�εδο. 

Το �ρόγραµµα αυτό θα ενισχύσει το δυναµικό χαρακτήρα, τη δηµιουργικότητα και την
αριστεία της ευρω�αϊκής έρευνας στον τοµέα της �ρωτο�οριακής γνώσης.
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ΙΔΕΕΣ
Το Ευρω�αϊκό Συµβούλιο Έρευνας
(ΕΣΕ) 
Προϋ�ολογισµός: 7,4 δισ. EUR (2007 - 2013)

Το �ρόγραµµα «Ιδέες», �ου εφαρµόζεται µέσω του Ευρω�αϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), θα δώσει
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώ�ης, �ροσελκύοντας και συγκρατώντας τους καλύτερους
ερευνητές, υ�οστηρίζοντας την αριστεία στην έρευνα αιχµής και υψηλού αντίκτυ�ου, και �ροβάλλοντας
την ε�ιστηµονική έρευνα �αγκόσµιας εµβέλειας σε νέους, ταχέως αναδυόµενους τοµείς.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι χώρες µε �ρωτο�οριακή έρευνα είναι �ιο �ιθανό να �ροσφέρουν καλύτερη �οιότητα ζωής στους
�ολίτες τους, ενώ �αράλληλα να διατηρούν τη θέση τους σε οικονοµικό ε�ί�εδο και να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητά τους �αγκοσµίως. 
Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, το �ρόγραµµα «Ιδέες» θα χρηµατοδοτήσει την έρευνα αιχµής της ΕΕ. Η
βασική ιδέα �ου κρύβεται �ίσω α�ό το �ρόγραµµα αυτό είναι ότι οι καλύτεροι ερευνητές είναι οι �λέον
κατάλληλοι για να εντο�ίζουν νέες ευκαιρίες και κατευθύνσεις στις γνώσεις αιχµής. Αυτές µε τη σειρά
τους θα µετουσιωθούν και θα εισέλθουν στον κοινωνικό ιστό, καθώς και θα δροµολογηθούν �ρος τις
βιοµηχανίες και αγορές, και θα α�οτελέσουν  τις ευρύτερες κοινωνικές καινοτοµίες του µέλλοντος. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Το ΕΣΕ θα κατέχει µοναδική θέση ως �ανευρω�αϊκός οργανισµός χρηµατοδότησης, σχεδιασµένος να
υ�οστηρίζει τις βέλτιστες ε�ιστηµονικές �ρακτικές και υ�οτροφίες σε όλα τα ερευνητικά �εδία, µέσω
ανοικτών και άµεσων διαγωνισµών. Αναµένεται να ενισχύσει τον δυναµισµό της Ευρώ�ης, καθιστώντας
την πιο ελκυστική για πρωτοπόρους επιστήµονες από την Ευρώπη και από τρίτες χώρες, αλλά και για
βιοµηχανικές επενδύσεις.
Δύο ειδών υ�οτροφίες θα διατίθενται για όλα τα ερευνητικά �εδία, και οι δύο βάσει �ροσέγγισης «α�ό
τα κάτω �ρος τα �άνω», χωρίς �ροκαθορισµένες �ροτεραιότητες:

• Οι Υ�οτροφίες Εκκίνησης για Ανεξάρτητο Ερευνητή (Υ�οτροφίες Εκκίνησης του ΕΣΕ). Στόχος  
είναι η στήριξη της ε�αγγελµατικής εξέλιξης ανεξάρτητων εξεχόντων ερευνητών.  Πρόκειται 
για ερευνητές �ου είτε είναι εγκατεστηµένοι ή κινούνται στην ΕΕ και τις συνδεδεµένες χώρες, 
και βρίσκονται στο στάδιο διαµόρφωσης της �ρώτης τους ερευνητικής οµάδας ή του �ρώτου 
ερευνητικού τους �ρογράµµατος, ό�οια κι αν είναι η εθνικότητά τους. 

• Οι Υ�οτροφίες Προηγµένου Ερευνητή του ΕΣΕ (Προηγµένες Υ�οτροφίες του ΕΣΕ). Στόχος 
είναι η στήριξη έργων έρευνας αιχµής αριστείας α�ό �ρωτο�όρους αναγνωρισµένους 
ερευνητές α�ό όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις συνδεδεµένες χώρες, ό�οια κι αν είναι η 
εθνικότητά τους.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Τα έργα θα χρηµατοδοτούνται βάσει �ροτάσεων των ερευνητών τόσο α�ό τον ιδιωτικό, όσο και α�ό το
δηµόσιο τοµέα, σε θέµατα της ε�ιλογής τους, και θα αξιολογούνται µε µόνο κριτήριο την αριστεία, κατ’
εξέταση α�ό οµότιµους κριτές. 

Η έρευνα αιχµής α�οτελεί κινητήριο µοχλό �λούτου και κοινωνικής �ροόδου, δεδοµένου ότι διανοίγει
νέες �ροο�τικές ε�ιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο για την
�αραγωγή νέων γνώσεων, ικανών να οδηγήσουν σε νέες εφαρµογές και νέες αγορές.
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Ενδιαφέρεσαι για
ε"ιστηµονική καριέρα
στην Ευρώ"η;

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Προϋ�ολογισµός: 4,7 δισ.EUR 

Το �ρόγραµµα «Άνθρω�οι» �ροσφέρει σε άτοµα την ευκαιρία να ακολουθήσουν
ε�αγγελµατική σταδιοδροµία στην έρευνα. Θα �ρέ�ει να δίνονται κίνητρα στους
ευρω�αίους ερευνητές να �αραµείνουν στην Ευρώ�η, ενώ �αράλληλα οι καλύτεροι
ερευνητές �αγκοσµίως θα �ρέ�ει να �ροσελκύονται α�ό την ευρω�αϊκή έρευνα αριστείας
και τις ευρω�αϊκές υ�οδοµές έρευνας. Βασιζόµενο στις θετικές εµ�ειρίες των «Δράσεων
Marie Curie», το �ρόγραµµα «Άνθρω�οι» θα συµβάλλει στην ενθάρρυνση ατόµων να
υιοθετήσουν το ε�άγγελµα του ερευνητή, θα δοµήσει την ερευνητική τους κατάρτιση,
�ροσφέροντάς τους εναλλακτικές ε�ιλογές, και θα ενθαρρύνει την κινητικότητα µέσα στο
ίδιο ερευνητικό �εδίο. Η κινητικότητα των ερευνητών δεν �αίζει µόνο καθοριστικό ρόλο
στην ε�αγγελµατική τους εξέλιξη, αλλά είναι ε�ίσης ζωτικής σηµασίας για την α�ό κοινού
αξιο�οίηση και µεταφορά της γνώσης µεταξύ χωρών και ερευνητικών �εδίων.

‘Άνθρω�οι’ στο 7ο ΠΠ



ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Κατάρτιση και
ε�αγγελµατική εξέλιξη ερευνητών
Budget: 4.7 billion (2007 - 2013)

Χρειαζόµαστε ερευνητές υψηλού ε�ι�έδου σ�ουδών και εξειδίκευσης, για να βελτιώσουµε το βαθµό
ευηµερίας των �ολιτών µας και να αυξήσουµε την οικονοµική µεγέθυνση. .

Οφέλη για τους �ολίτες:

Για να είµαστε ανταγωνιστικοί �αγκοσµίως, χρειαζόµαστε �ερισσότερα άτοµα µε ε�αγγελµατική
σταδιοδροµία στην έρευνα και ύστερα �ρέ�ει να τους �αρέχουµε τις βάσεις για µια ανοικτή αγορά
εργασίας. Συνε�ώς, η Ευρώ�η �ρέ�ει να µεταµορφωθεί σε έναν ελκυστικό �ροορισµό, �ου
υ�οστηρίζει την καινοτοµία, την άνθηση της γνώσης και �ροδιαθέτει τους ερευνητές να µείνουν. 

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, µια σειρά ερευνητικών δράσεων, χρηµατοδοτούµενων α�ό την ΕΕ, θα
στηρίξει την κατάρτιση �ου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, την έρευνα και την κινητικότητα υψηλά
εξειδικευµένων ερευνητών στην Ευρώ�η και στον υ�όλοι�ο κόσµο. Με την κάλυψη των ανωτέρω στόχων
θα ενισχύσουµε την �ροβολή των κέντρων αριστείας της ΕΕ και τη συµβολή τους σε νέα �εδία έρευνας
και τεχνολογίας.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Βασιζόµενο στις θετικές εµ�ειρίες των δράσεων Marie Curie, το �ρόγραµµα «Άνθρω�οι» θα βελτιώσει
το ανθρώ�ινο δυναµικό στον τοµέα της ευρω�αϊκής έρευνας και ανά�τυξης, καλύ�τοντας όλα τα στάδια
της ε�αγγελµατικής ζωής ενός ερευνητή, α�ό την αρχική εκ�αίδευση µέχρι τη δια βίου ε�ιµόρφωση και
την ε�αγγελµατική εξέλιξη. 

Προβλέ�ονται τα ακόλουθα, βάσει του 7ου ΠΠ:

• Η αρχική κατάρτιση των ερευνητών θα καλύ�τεται α�ό τις δράσεις των δικτύων Marie Curie, 
�ου θα βελτιώσουν τις ερευνητικές δεξιότητες των ερευνητών και θα τους βοηθήσουν να 
ενταχθούν σε ήδη καθιερωµένες ερευνητικές οµάδες. Παράλληλα, η συµ�ληρωµατική 
κατάρτιση θα διευρύνει τις ε�αγγελµατικές �ροο�τικές τους, τόσο στον δηµόσιο, όσο και 
στον ιδιωτικό τοµέα.

• Δια βίου ε�ιµόρφωση και ε�αγγελµατική εξέλιξη, µέσα α�ό ατοµικές υ�οτροφίες και 
συγχρηµατοδοτούµενα �ρογράµµατα σε διεθνές, εθνικό και �εριφερειακό ε�ί�εδο. Αυτό 
�ροσφέρει στους �ε�ειραµένους ερευνητές την ευκαιρία να α�οκτήσουν νέες δεξιότητες, 
να ενισχύσουν την κινητικότητά τους και να ε�ανενταχθούν στην έρευνα.

• Μια διεθνής διάσταση �ου καλύ�τεται α�ό διεθνείς υ�οτροφίες εξωτερικού και 
εσωτερικού, οι ο�οίες στοχεύουν στην αύξηση της αναζήτησης ταλαντούχων ερευνητών 
εκτός Ευρώ�ης και της �ροώθησης µιας αµοιβαίως ε�ωφελούς ερευνητικής συνεργασίας µε 
ερευνητές �ροερχόµενους εκτός Ευρώ�ης. Η δραστηριότητα θα �εριλαµβάνει ε�ίσης 
αντισταθµιστικά  µέτρα για την αντιµετώ�ιση της µετανάστευσης ε�ιστηµόνων (“brain 
drain”) και µέτρα για τη δηµιουργία δικτύων ευρω�αίων ερευνητών �ου εργάζονται στο 
εξωτερικό. 

• Ειδικές δράσεις για τη υ�οστήριξη της δηµιουργίας µιας γνήσια ευρω�αϊκής αγοράς 
εργασίας για τους ερευνητές, ό�ως άρση των φραγµών �ου �αρακωλύουν την κινητικότητα 
και βελτίωση των �ροο�τικών της ε�αγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Θα δοθούν ε�ίσης 
κίνητρα στα δηµόσια ιδρύµατα να �ροωθήσουν την κινητικότητα, την �οιότητα και το �ροφίλ 
των ερευνητών τους, καθώς και βραβεία για τη βελτίωση της ενηµέρωσης του κοινού σχετικά 
µε τις δράσεις «Μαρία Κιουρί» και τους στόχους τους. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Σε όλες τις δράσεις Marie Curie,  �ροβλέ�εται η συµµετοχή της βιοµηχανίας και των ΜΜΕ. Η εµ�λοκή
της βιοµηχανίας θα τύχει σηµαντικής στήριξης µέσα α�ό δράσεις �ου αφορούν την αρχική κατάρτιση
των ερευνητών. Παράλληλα, µια άλλη δράση θα στοχεύει στη διαµόρφωση µακρο�ρόθεσµης
συνεργασίας µεταξύ της �ανε�ιστηµιακής κοινότητας, της βιοµηχανίας και των ΜΜΕ. Στόχος είναι να
�ροαχθεί η κινητικότητα µεταξύ ερευνητικών �εδίων και να αυξηθεί ο βαθµός της από κοινού
αξιοποίησης των γνώσεων, µέσω κοινών ερευνητικών εταιρικών σχέσεων.  Θα υ�οστηριχθεί η �ρόσληψη
�ε�ειραµένων ερευνητών στα �λαίσια των εταιρικών αυτών σχέσεων µε αµφίδροµες α�οσ�άσεις
�ροσω�ικού µεταξύ τοµέων και µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
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Ο καλύτερος εξο�λισµός
για τους καλύτερους
ε�ιστήµονες

‘Ικανότητες’ στο 7ο ΠΠ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Προϋ�ολογισµός: 4,2 δισ.EUR

Το �ρόγραµµα «Ικανότητες» στοχεύει στη βελτιστο�οίηση της χρήσης και της ανά�τυξης
των ερευνητικών υ�οδοµών, ενισχύοντας �αράλληλα τις ικανότητες καινοτοµίας των ΜΜΕ,
�ροκειµένου αυτές να α�οκοµίζουν οφέλη α�ό την έρευνα. Το �ρόγραµµα έχει σχεδιαστεί
για να υ�οστηρίζει την έρευνα �ου διενεργείται κατ’ έµ�νευση �εριφερειακών
συσ�ειρώσεων, και συγχρόνως να α�ελευθερώνει το ερευνητικό δυναµικό των �εριφερειών
σύγκλισης και των εξόχως α�όκεντρων �εριφερειών της ΕΕ. Προβλέ�εται να στηριχθούν οι
οριζόντιες δραστηριότητες και τα µέτρα �ου δίνουν έµφαση στη διεθνή συνεργασία. Εν
τέλει, οι �ρωτοβουλίες του �ρογράµµατος «Ικανότητες» θα �ρέ�ει να �ροάγουν την
ενσωµάτωση της ε�ιστήµης στον ευρω�αϊκό κοινωνικό ιστό. 

Το �ρόγραµµα «Ικανότητες» θα ανα�τυχθεί σε έξι ευρύτερους τοµείς: 

• Ερευνητικές υ�οδοµές, 
• Έρευνα �ρος όφελος των ΜΜΕ, 
• Περιφέρειες της γνώσης και στήριξη τής έρευνας �ου διενεργείται κατ’ έµ�νευση 

�εριφερειακών συσ�ειρώσεων, 
• Ερευνητικό δυναµικό των �εριφερειών σύγκλισης, 
• Ενσωµάτωση της ε�ιστήµης στον κοινωνικό ιστό, 
• Υ�οστήριξη της συνεκτικής ανά�τυξης των �ολιτικών έρευνας,
• Διεθνής συνεργασία.



ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προϋ�ολογισµός: 1,8 δισ. EUR (2007 - 2013)

Οι υ�οδοµές έρευνας διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο στην �ρόοδο των γνώσεων, της
τεχνολογίας, και στην αξιο�οίησή τους. Για να ανα�τυχθούν χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα τεχνογνωσίας,
και θα έ�ρε�ε να χρησιµο�οιούνται και να αξιο�οιούνται α�ό µια διευρυµένη κοινότητα ε�ιστηµόνων
και βιοµηχανιών σε �ανευρω�αϊκή κλίµακα.   

Οφέλη για τους �ολίτες:

Κά�οια �αραδείγµατα υ�οδοµών έρευνας είναι οι �ηγές ακτινοβολίας, οι βάσεις δεδοµένων
γονιδιωµατικής και οι τρά�εζες δεδοµένων κοινωνικών ε�ιστηµών, τα �αρατηρητήρια για τις
�εριβαλλοντικές ε�ιστήµες, τα συστήµατα α�εικόνισης, τα «καθαρά δωµάτια» (clean rooms) για την
ανά�τυξη νέων υλικών ή η νανοηλεκτρονική, οι ηλεκτρονικές υ�οδοµές ε�εξεργασίας δεδοµένων και
ε�ικοινωνίας, καθώς και τα τηλεσκό�ια. Αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις, οι �ηγές ή οι υ�ηρεσίες
έχουν την ικανότητα να συνενώνουν ανθρώ�ους, να συγκεντρώνουν ε�ενδύσεις και να συµβάλλουν στην
εθνική, �εριφερειακή και ευρω�αϊκή οικονοµική ανά�τυξη. Παίζουν, συνε�ώς, σηµαντικό ρόλο στην
έρευνα, την εκ�αίδευση και την καινοτοµία. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Οι υ�οδοµές για την �ρωτο�όρο έρευνα χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα τεχνογνωσίας για να ανα�τυχθούν.
Παράλληλα, µ�ορούν να δηµιουργήσουν �λούσια ερευνητικά �εριβάλλοντα και να �ροσελκύσουν
ερευνητές α�ό διαφορετικές χώρες, �εριφέρειες και κλάδους. Χιλιάδες ε�ιστήµονες και φοιτητές α�ό
�ανε�ιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή βιοµηχανίες, α�ό την Ευρώ�η και το εξωτερικό, ε�ωφελούνται των
υ�οδοµών έρευνας. 
Οι υ�οδοµές έρευνας µ�ορούν να θεωρηθούν στρατηγικής σηµασίας Κέντρα Αριστείας για την έρευνα
και την εκ�αίδευση, καθώς και δοµές �ου διευκολύνουν τη διαµόρφωση ερευνητικών εταιρικών σχέσεων
µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων. Το όφελος α�ό τη διατοµεακή και θεσµική συνεργασία έγκειται
στις �ροσω�ικές αλληλε�ιδράσεις µεταξύ των ερευνητών, οι ο�οίοι �ροέρχονται α�ό διαφορετικές
χώρες, κλάδους και χώρους εργασίας. Εφόσον οι δραστηριότητες σε αυτές τις εγκαταστάσεις αγγίζουν
την ε�ιστήµη αιχµής, κινητο�οιούν το ενδιαφέρον των νέων και τους δίνουν κίνητρα για να ακολουθήσουν
ε�ιστηµονική σταδιοδροµία.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η βιοµηχανία χρησιµο�οιεί τις εγκαταστάσεις των υ�οδοµών έρευνας σε συνεργασία µε τους ερευνητές.
Η κατασκευή και η συντήρηση των υ�οδοµών έρευνας δηµιουργεί σηµαντικά φαινόµενα εφοδιασµού
και ζήτησης. Οι ικανότητες καινοτοµίας γίνονται αισθητές µέσα α�ό τη κινητικότητα των ερευνητών
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και τις νέες τεχνολογίες �ου εφαρµόζονται για τη δηµιουργία
ερευνητικών εγκαταστάσεων �αγκόσµιας κλίµακας ή εκµεταλλεύσιµων υ�ο�ροϊόντων και/ή νέων
εταιρειών. Οι υ�οδοµές έρευνας σαφώς ενισχύουν τον αντίκτυ�ο της έρευνας στη βιοµηχανία και
�αίζουν σηµαντικό ρόλο στην αλληλε�ίδραση µεταξύ ε�ιστήµης και βιοµηχανίας. 

Ε�ιδρούν ε�ίσης και στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα, για �αράδειγµα, ό�ου εγκαθίστανται
�ανευρω�αϊκές υ�οδοµές έρευνας, συχνά εµφανίζονται «τεχνολογικές συσ�ειρώσεις» του
ενδιαφερόµενου βιοµηχανικού κλάδου, τα λεγόµενα τεχνολογικά �άρκα. Τα στρατηγικά αυτά κέντρα
µεταφοράς γνώσης �ροσφέρουν είτε καλύτερες δυνατότητες ε�αφών για διατοµεακή έρευνα ή
�ροσελκύουν �ερισσότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Συνε�ώς, οι �εριφέρειες συχνά
ανταγωνίζονται η µία την άλλη για το �οια θα �ροσελκύσει νέες εγκαταστάσεις, και αυτό µ�ορεί να
α�οτελεί ευκαιρία για να αυξηθεί η αλληλε�ίδραση µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων  στη
χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) 
Προϋ�ολογισµός: 1,3 δισ. EUR (2007 - 2013)

Οι ΜΜΕ αντι�ροσω�εύουν µεγάλο τµήµα του ευρω�αϊκού οικονοµικού ιστού και της ευρω�αϊκής
βιοµηχανίας. Τα 23 εκατοµµύρια ΜΜΕ της ΕΕ αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των ε�ιχειρήσεων και
συµβάλλουν µέχρι και κατά 80% στη δηµιουργία θέσεων α�ασχόλησης σε κά�οιους τοµείς, ό�ως στην
κλωστοϋφαντουργία.

Οφέλη για τους �ολίτες::

Οι ευρω�αϊκές ΜΜΕ είναι µια ουσιαστική �ηγή οικονοµικής αύξησης, θέσεων α�ασχόλησης,
ε�ιχειρηµατικών δεξιοτήτων, καινοτοµίας και οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Συνε�ώς, είναι �ολύ
σηµαντική η α�ελευθέρωση του δυναµικού τους µέσω της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτοµιών,
µιας και αυτό θα τους εξασφαλίσει ε�ιβίωση και ευηµερία µακρο�ρόθεσµα. Η στενότερη συνεργασία
τους µε την ερευνητική κοινότητα θα αυξήσει την αξία της ευρω�αϊκής οικονοµίας, θα συµβάλλει σε
µεγαλύτερη οικονοµική αύξηση και �ερισσότερες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας.
Το 7ο ΠΠ �ροτείνει δράσεις για να αυξηθεί η συµµετοχή των ΜΜΕ στην έρευνα και τους �ροσφέρει µέτρα
�ου θα διευκολύνουν την �ρόσβασή τους στα ερευνητικά α�οτελέσµατα. Άλλα �λεονεκτήµατα �ου
α�οκοµίζουν οι ΜΜΕ �ου συµµετέχουν στο 7ο ΠΠ είναι: υψηλότερα �οσοστά χρηµατοδότησης,
ευρύτερο φάσµα χρηµατοδοτικών µέσων, α�όκτηση καινούργιων γνώσεων και αυξηµένες �ροο�τικές
για νέα �ροϊόντα και υ�ηρεσίες. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Με το 7ο ΠΠ, οι ΜΜΕ µ�ορούν να ενισχύσουν συνολικά τη θέση τους, µέσα α�ό δικτύωση και οικοδόµηση
εταιρικών σχέσεων µε διεθνείς εταίρους, τη δυνατότητα �ρόσβασης σε ερευνητικά κέντρα αριστείας, και
την ανά�τυξη της έρευνας και καινοτοµίας.

Οι σχετικές δράσεις θα καλύ�τουν το σύνολο των ε�ιστηµονικών και τεχνολογικών �εδίων, µε
�ροσέγγιση «α�ό τα κάτω �ρος τα �άνω». Θα εφαρµοστούν δύο συγκεκριµένα �ρονοµιακά µέτρα για
αυτόν το σκο�ό:

(i) Έρευνα �ρος όφελος των ΜΜΕ: υ�οστήριξη µικρών οµάδων καινοτόµων ΜΜΕ µε στόχο την 
ε�ίλυση κοινών ή συµ�ληρωµατικών τεχνολογικών �ροβληµάτων,

(ii) Έρευνα �ρος όφελος ενώσεων ΜΜΕ: υ�οστήριξη ενώσεων ΜΜΕ και οµίλων ΜΜΕ µε σκο�ό 
την εξεύρεση λύσεων σε κοινά για µεγάλο αριθµό ΜΜΕ �ροβλήµατα σε συγκεκριµένους 
τοµείς. 

Τα δύο αυτά µέτρα α�ευθύνονται �ρωτίστως στην ευρύτερη κοινότητα των ΜΜΕ �ου διαθέτουν
ικανότητα καινοτοµίας αλλά έχουν �εριορισµένες ερευνητικές ικανότητες. Θα ενισχυθεί η �ρακτική της
εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών έργων στα �λαίσια αυτών των µέτρων, για να αυξηθεί ο βαθµός
συµµετοχής και τα οφέλη για τις ΜΜΕ. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Σε όλο το 7ο ΠΠ, οι ΜΜΕ θα ενθαρρύνονται ενεργά να συµµετάσχουν σε όλες τις ερευνητικές δράσεις,
ιδίως στις δράσεις υ�ό τους θεµατικού τοµείς του �ρογράµµατος «Συνεργασία». Θα ενθαρρύνεται
ε�ίσης η εµ�λοκή των ΜΜΕ στις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), ό�ου αυτό θεωρείται
σκό�ιµο.

Ένα σηµείο-κλειδί του 7ου ΠΠ είναι η �ροτεινόµενη α�λούστευση των κανόνων και των διαδικασιών. Τα
�ροβλε�όµενα µέτρα θα καλύψουν ολόκληρο τον χρηµατοδοτικό κύκλο, συµ�εριλαµβανοµένων των
διαφόρων χαρακτηριστικών των χρηµατοδοτικών µέσων, των διοικητικών και δηµοσιονοµικών κανόνων,
της αναγνωσιµότητας και της φιλικής �ρος το χρήστη �αρουσίασης των εγγράφων. 

Οι �ροτεινόµενοι κανόνες συµµετοχής στο 7ο ΠΠ αναφέρουν ρητώς ένα �οσοστό χρηµατοδότησης 75%
για τις δραστηριότητες έρευνας και ανά�τυξης των ΜΜΕ, αντί του 50% �ου ισχύει σήµερα, βάσει του
6ου ΠΠ. Αυτό καθιστά �ιο ελκυστική τη συµµετοχή των ΜΜΕ στο �ρόγραµµα-�λαίσιο, µιας και µειώνεται
το οικονοµικό τους µερίδιο. Ε�ι�λέον, η ισχύουσα σήµερα αρχή «της συλλογικής δηµοσιονοµικής
ευθύνης» αντικαθίσταται στην �ρόταση για το 7ο ΠΠ µε ένα εγγυητικό κεφάλαιο, το ο�οίο θα καλύψει
τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους σε �ερί�τωση αθετούντων συµµετεχόντων σε έργο.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Προϋ�ολογισµός: 126 εκατ. EUR (2007 - 2013)

Ο σηµαντικός ρόλος των �εριφερειών αναγνωρίζεται όλο και �ερισσότερο στο ευρω�αϊκό το�ίο έρευνας
και ανά�τυξης. Το το�ικό δυναµικό συµµετέχει �λέον ενεργά στην �ροσ�άθεια χρησιµο�οίησης των
ε�ιστηµονικών εξελίξεων και της καινοτοµίας �ρος όφελος της κοινωνίας.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι δράσεις σε αυτόν τον τοµέα θα συµβάλουν στην ενδυνάµωση της ικανότητας των ευρω�αϊκών
�εριφερειών να διεξάγουν και να επενδύουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Όσο αυτό µ�ορεί να είναι
ευεργετικό για τις �εριφέρειες σε το�ικό ε�ί�εδο, άλλο τόσο µ�ορεί να α�οτελεί έναν τρό�ο να
µεγιστο�οιηθεί το δυναµικό τους για µια ε�ιτυχή εµ�λοκή τους και σε ευρω�αϊκά ερευνητικά έργα.
Ε�ίσης, µια ισχυρότερη ερευνητική ικανότητά µ�ορεί να συνε�άγεται και τη δηµιουργία �ερισσότερων
θέσεων α�ασχόλησης στις �εριφέρειες. 

Η �ολιτική και οι δραστηριότητες για την έρευνα σε �εριφερειακό ε�ί�εδο βασίζονται συχνά στη
δηµιουργία «συσ�ειρώσεων», ό�ου συµ�ράττουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Η �ιλοτική δράση
«Περιφέρειες της γνώσης» κατέδειξε τη δυναµική αυτής της εξέλιξης και την αναγκαιότητα στήριξης και
ενθάρρυνσης της δηµιουργίας τέτοιου είδους δοµών. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η �αροχή κινήτρων για τη δηµιουργία διεθνών �εριφερειακών δικτύων και �εριφερειακών
συσ�ειρώσεων µε γνώµονα την έρευνα θα συµβάλλει στη µεγιστο�οίηση του δυναµικού των
�εριφερειών, δηµιουργώντας ένα δραστήριο �εριβάλλον �ου θα µ�ορεί να �ροσελκύσει ή να
συγκρατήσει τους καλύτερους ερευνητές. Οι συσ�ειρώσεις αυτές θα συγκροτούνται α�ό �ανε�ιστήµια,
ερευνητικά κέντρα, ε�ιχειρήσεις και το�ικές αρχές, συµβούλια ή ανα�τυξιακές οργανώσεις.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η βιοµηχανία στο σύνολό της, και ιδίως οι ΜΜΕ, �αίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ε�ιτυχία των ερευνητικών
έργων της ΕΕ. Η �λαισίωση των �εριφερειών ούτως ώστε αυτές να αυξήσουν τις ικανότητές τους για
ε�ένδυση στην έρευνα και την ανά�τυξη θα συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
δυνατότητας α�ορρόφησης γνώσεων. 

Θα ε�ιδιωχθούν συνέργειες µε την κοινοτική �εριφερειακή �ολιτική, καθώς και µε σηµαντικά εθνικά και
�εριφερειακά �ρογράµµατα, ιδίως σε σχέση µε τις �εριφέρειες σύγκλισης και τις εξόχως α�όκεντρες
�εριφέρειες.

Η δραστηριότητα «Περιφέρειες της γνώσης» θα ενθαρρύνει τη διασυνοριακή �εριφερειακή συνεργασία
στον τοµέα της έρευνας, ασχέτως µε το αν οι εν λόγω �εριφέρειες εµ�ί�τουν στο στόχο της σύγκλισης
ή της �εριφερειακής ανταγωνιστικότητας.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Προϋ�ολογισµός: 370 εκατ. EUR (2007 - 2013)

Η Ευρώ�η �ρέ�ει να αξιο�οιήσει το ερευνητικό δυναµικό της, ιδίως στις λιγότερο �ροηγµένες
�εριφέρειες, �ου βρίσκονται α�οµακρυσµένες α�ό το κέντρο της έρευνας και της βιοµηχανικής
ανά�τυξης στην Ευρώ�η. Μια στρατηγική υ�έρ της κοινωνικής αλληλεγγύης µ�ορεί ενδεχοµένως να
ωφελήσει τον κοινωνικό ιστό, καθώς και την ερευνητική κοινότητα και τη βιοµηχανία, σε το�ικό ε�ί�εδο
αλλά και σε ε�ί�εδο Ευρω�αϊκού Χώρου Έρευνας.

Οφέλη για τους �ολίτες:

Αξιο�οιώντας τη γνώση και την τεχνογνωσία άλλων �εριφερειών της Ευρώ�ης, η δράση αυτή ε�ιδιώκει
να αναβαθµίσει το ερευνητικό δυναµικό, ό�ου χρειάζεται, �αρέχοντας στήριξη µε τη µορφή
ε�ενδύσεων, �ροσω�ικού, δικτύωσης ή συµβουλών. 

Η όλη �ροσ�άθεια α�ευθύνεται σε ερευνητές και ερευνητικά κέντρα των �εριφερειών αυτών στον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η ερευνητική κοινότητα στις περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα στηριχθεί
µε τους ακόλουθους τρό�ους:

• Διακρατικές αµφίδροµες α�οσ�άσεις ερευνητικού �ροσω�ικού µεταξύ ε�ιλεγµένων 
οργανισµών των �εριφερειών σύγκλισης και ενός ή �ερισσοτέρων εταίρων οργανισµών·
υ�οστήριξη ε�ιλεγµένων κέντρων υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας για την �ρόσληψη 
�ε�ειραµένων ερευνητών �ροερχόµενων α�ό άλλες ευρω�αϊκές χώρες,

• Α�όκτηση και ανά�τυξη ερευνητικού εξο�λισµού και δηµιουργία υλικού �εριβάλλοντος 
�ου θα ε�ιτρέ�ει την �λήρη αξιο�οίηση του διαθέσιµου διανοητικού δυναµικού, στα 
ε�ιλεγµένα κέντρα υφιστάµενης ή αναδυόµενης αριστείας στις �εριφέρειες σύγκλισης, 

• Διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων �ρος διευκόλυνση της µεταφοράς γνώσεων·
δραστηριότητες �ροβολής και δηµοσιο�οίησης, καθώς και �ρωτοβουλίες �ου στοχεύουν 
στη διασ�ορά και µεταφορά των ερευνητικών α�οτελεσµάτων σε άλλες χώρες και σε 
διεθνείς αγορές,

• «Μηχανισµοί αξιολόγησης ικανότητας» �ου θα ε�ιτρέ�ουν σε ο�οιοδή�οτε 
ερευνητικό κέντρο �εριφέρειας σύγκλισης να ζητήσει την εκ�όνηση διεθνούς 
ανεξάρτητης εµ�ειρογνωµοσύνης ε�ί του ε�ι�έδου της �οιότητας του ερευνητικού του 
έργου και των ερευνητικών του υ�οδοµών.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Για να υλο�οιηθεί �ραγµατικά ο Ευρω�αϊκός Χώρος Έρευνας στη διευρυµένη Ευρώ�η, �ρέ�ει να
συµµετέχουν όλες οι �εριφέρειες και να τύχουν στήριξης, εάν χρειάζεται. Η στρατηγική αυτή ευνοεί
άµεσα τις ΜΜΕ και τις βιοµηχανικές οργανώσεις στις �εριφέρειες σύγκλισης. 

Θα ε�ιδιωχθεί ιδιαιτέρως η συνέργεια µε την κοινοτική �εριφερειακή �ολιτική. Στα �λαίσια των δράσεων
υ�ό τον ανωτέρω τίτλο, θα �ροσδιοριστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες ενίσχυσης των αναδυόµενων
και υφιστάµενων κέντρων αριστείας στις �εριφέρειες σύγκλισης, �ου µ�ορούν να καλυφθούν α�ό τα
Διαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.

Θα ε�ιδιωχθούν ε�ίσης συνέργειες µε το �ρόγραµµα-�λαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία»,
�ροκειµένου να �ροωθηθεί η �εριφερειακή εµ�ορική εκµετάλλευση της έρευνας και ανά�τυξης σε
συνεργασία µε τη βιοµηχανία. 



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟN
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ 
Προϋ�ολογισµός: 280 εκατ. EUR (2007 - 2013)

H «Ενσωµάτωση της ε�ιστήµης στον κοινωνικό ιστό» στοχεύει στο γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ
ε�αγγελµατιών της ε�ιστήµης και αυτών �ου δεν διαθέτουν ε�ίσηµη ε�ιστηµονική κατάρτιση, καθώς
και στην �ροώθηση µιας θετικής στάσης έναντι της ε�ιστηµονικής νοοτρο�ίας εκ µέρους του ευρύτερου
κοινού. Κά�οιες α�ό τις �ρωτοβουλίες, συνε�ώς, στοχεύουν στο να εξά�τουν την �εριέργεια των νέων
για την ε�ιστήµη και στο να ενισχύσουν την ε�ιστηµονική εκ�αίδευση σε όλα τα ε�ί�εδα. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Ενώ η ε�ιστήµη και η τεχνολογία έχουν όλο και �ιο βαθιά ε�ίδραση στην καθηµερινή µας ζωή, µ�ορεί
να φαίνεται ότι βρίσκονται µακριά α�ό τις καθηµερινές ανησυχίες ενός µεγάλου µέρους του �ληθυσµού
και των �ολιτικών ιθυνόντων. Για να λάβει θέση η κοινωνία ως �ρος τα αµφιλεγόµενα ζητήµατα �ου
θέτουν οι αναδυόµενες τεχνολογίες, α�αιτείται τεκµηριωµένος και εν ε�ιγνώσει διάλογος ο ο�οίος να
οδηγεί σε ορθές ε�ιλογές και α�οφάσεις. Ως εκ τούτου, ένα άλλο σηµείο-κλειδί είναι να ξεκινήσει η
κοινωνία ένα διάλογο για την έρευνα, να ενθαρρυνθούν οι οργανώσεις �ολιτών να εµ�λακούν
�ερισσότερο στην έρευνα, να συζητηθούν και να προβληθούν οι κοινές αξίες, οι ίσες ευκαιρίες και ο
κοινωνικός διάλογος. 

Οφέλη για τους ερευνητές:

Η «Ενσωµάτωση της ε�ιστήµης στον κοινωνικό ιστό» θα �αρέχει στήριξη σε θέµατα ό�ως ενίσχυση και
βελτίωση του ευρω�αϊκού ε�ιστηµονικού συστήµατος. Αυτό συµ�εριλαµβάνει την έννοια της
«αυτορύθµισης» και την ανά�τυξη µιας �ολιτικής για το ρόλο των �ανε�ιστηµίων. Θα ενισχυθεί ο ρόλος
της έρευνας �ου διεξάγεται σε �ανε�ιστήµια και η εµ�λοκή των �ανε�ιστηµίων στην αντιµετώ�ιση των
�ροκλήσεων της �αγκοσµιο�οίησης. 

Προβλέ�εται συνέχιση και �εραιτέρω ε�έκταση της έρευνας για το κοινωνικό φύλο,
συµ�εριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης της διάστασης του κοινωνικού φύλου σε όλους τους τοµείς
έρευνας.

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της ε�ικοινωνίας µεταξύ του ε�ιστηµονικού κόσµου και των
κέντρων χάραξης �ολιτικής, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του γενικού κοινού. Τούτο θα
ε�ιτευχθεί, εν µέρει, βοηθώντας τους ε�ιστήµονες και τους ε�αγγελµατίες των µέσων ενηµέρωσης να
συνεργαστούν στενότερα. 

Θα γίνουν �εραιτέρω �ροσ�άθειες για να τεθούν ορόσηµα �ου θα διαφυλάσσουν τη δεοντολογικά ηθική
διεξαγωγή ερευνών, µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Θα αναληφθούν �ρωτοβουλίες για να βελτιωθεί
ο τρό�ος διοίκησης του ευρω�αϊκού συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας.

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων να ξεκινήσουν επιστηµονικές σπουδές µπορεί και να σηµάνει την
καλύτερη κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας σε �ροσω�ικό, µακρο�ρόθεσµα. Θα �ροβληθεί η
�ρόοδος των γυναικών σε ε�ιστηµονικές σταδιοδροµίες, καθώς και η καλύτερη χρήση των
ε�αγγελµατικών και ε�ιστηµονικών τους ταλέντων.

Για να εξασφαλισθεί η εµ�ιστοσύνη του κοινού στις βιοµηχανικές ερευνητικές δραστηριότητες, θα δοθεί
έµφαση στα δεοντολογικώς ηθικά �λαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη νοοτροπία
ανοικτού διαλόγου για την έρευνα και τη θέση της έρευνας στην κοινωνία. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προϋ�ολογισµός: 70 εκατ. EUR  (2007-2013)

Η Ευρώ�η �ρέ�ει να βελτιώσει τη συνοχή των �ολιτικών της στον τοµέα της έρευνας σε �εριφερειακό,
εθνικό και ευρω�αϊκό ε�ί�εδο, και να αυξήσει το δυναµικό της στον τοµέα �αραγωγής και χρήσης
γνώσης, για να κερδίσει σε ανταγωνιστικότητα και να δώσει λύσεις σε κά�οιες α�ό τις �ροκλήσεις �ου
αντιµετω�ίζει σήµερα. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Οι δηµόσιες ε�ενδύσεις στην έρευνα θα γίνουν �ιο α�οδοτικές ως �ρος το κόστος, µέσα α�ό καλύτερη
�αρακολούθηση και συντονισµό της ερευνητικής �ολιτικής σε όλη την Ευρώ�η. Αναµένεται ότι η
καλύτερη συνεργασία µεταξύ των υ�ευθύνων χάραξης �ολιτικής σε εθνικό, �εριφερειακό και
ευρω�αϊκό ε�ί�εδο θα οδηγήσει στον εντο�ισµό καλών �ρακτικών και στην ορθότερη ανά�τυξη
�ολιτικών. Αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες για τη διεξαγωγή έρευνας και τελικά θα βελτιώσει τη δυναµική
της Ευρώ�ης να δηµιουργεί θέσεις α�ασχόλησης και οικονοµική ανά�τυξη. Θα �αρέχει ε�ίσης
δυνατότητες καλύτερης εκτίµησης του αντίκτυ�ου των δηµοσίων ερευνητικών δα�ανών ε�ί της
µόχλευσης ιδιωτικών ε�ενδύσεων και ε�ί της ανταγωνιστικότητας.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Οι δράσεις α�ευθύνονται κυρίως στους υ�ευθύνους χάραξης �ολιτικών, αλλά σε δεύτερη φάση θα
βελτιώσουν τις συνθήκες διεξαγωγής ερευνών. Μια συγκεκριµένη δράση θα ανα�τύξει �εραιτέρω την
ευρω�αϊκή στρατηγική για τους ανθρώ�ινους �όρους και την κινητικότητα στην έρευνα, µέσω µιας
σειράς �ολιτικών εθνικών, �εριφερειακών και κοινοτικών �ρωτοβουλιών, ό�ως χρηµατοδότηση
�ρογραµµάτων, νοµοθεσία, συστάσεις και κατευθυντήριες γραµµές. Κοινός στόχος των �ρωτοβουλιών
αυτών είναι να δώσουν κίνητρα στους ερευνητές να �αραµείνουν στην Ευρώ�η, και να �ροσελκύσουν
τους καλύτερους εγκεφάλους α�ό όλον τον κόσµο. 

Κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, �ροβλέ�ονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

• Παρακολούθηση, ανάλυση και εκτίµηση του αντίκτυ�ου των ερευνητικών �ολιτικών του 
δηµόσιου τοµέα και των βιοµηχανικών στρατηγικών. Ο καθορισµός δεικτών θα �αρέχει 
�ληροφορίες και τεκµήρια για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση του 
διακρατικού συντονισµού �ολιτικών. 

• Ενδυνάµωση, σε εθελούσια βάση, του συντονισµού των ερευνητικών �ολιτικών µε διττό 
τρό�ο: �ρώτον, µέσα α�ό δράσεις �ου υ�οστηρίζουν την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού 
(OMC), και δεύτερον µέσα α�ό �ρωτοβουλίες διακρατικής συνεργασίας µε �ροσέγγιση α�ό 
κάτω �ρος τα �άνω, οι ο�οίες θα αναλαµβάνονται σε εθνικό ή �εριφερειακό ε�ί�εδο για 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, µε στόχο η έρευνα να αντιπροσωπεύει το 3%
του ΑΕΠ της ΕΕ µέχρι το 2010, από το οποίο τα 2/3 θα πρέπει να προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς και
να βελτιώνουν την α�οδοτικότητα της έρευνας, α�οτελεί µια α�ό τις �ρώτες �ροτεραιότητες της
στρατηγικής της Λισσαβόνας για την α�ασχόληση και την οικονοµική µεγέθυνση. 
Ως εκ τούτου, είναι βασικό να ενδυναµωθεί η δηµόσια στήριξη υ�έρ της έρευνας και η ε�ίδραση
µόχλευσης �ου αυτή ασκεί ε�ί των ιδιωτικών φορέων. Ε�ι�λέον, ο εντο�ισµός των �λέον κατάλληλων
µέτρων για την ενθάρρυνση των ερευνητικών ε�ενδύσεων και την ανά�τυξη στις ΜΜΕ, ιδίως στις ΜΜΕ
µε υψηλό δυναµικό οικονοµικής αύξησης, θα συµβάλλουν σε µεγαλύτερες ε�ενδύσεις στον τοµέα της
έρευνας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προϋ�ολογισµός: 185 εκατ. EUR (2007 - 2013)

Πάνω α�ό 100 χώρες σε όλον τον κόσµο εµ�λέκονται σε ερευνητικά �ρογράµµατα της ΕΕ. Αφενός, οι
δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν στο �λαίσιο του �ρογράµµατος «Συνεργασία» του 7ου ΠΠ, το
οποίο καλύπτει δραστηριότητες συνεργασίας στους 10 θεµατικούς τοµείς, ενώ, αφετέρου, προβλέπονται
δραστηριότητες συνεργασίας και σε άλλους τοµείς Τα �αρα�άνω θα υλο�οιηθούν µε το συντονισµό των
�ρογραµµάτων «Συνεργασία», «Άνθρω�οι» και «Ικανότητες» του 7ου ΠΠ. 

Οφέλη για τους �ολίτες:

Η διεθνής έρευνα και ανά�τυξη θα συµβάλλουν στην �αραγωγή �αγκόσµιων κοινωφελών αγαθών και θα
βοηθήσουν να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ διαφορετικών χωρών ανά τον κόσµο. Η �αρακαταθήκη
ε�ιστηµονικής γνώσης στον κόσµο βελτιώνει τις ζωές εκείνων �ου ζουν σε ανα�τυσσόµενες χώρες,
καθώς και τις ζωές των ευρω�αίων �ολιτών. Ό�ου αυτό είναι δυνατό, το 7ο ΠΠ θα συµβάλει ε�ίσης στην
κάλυψη των ανα�τυξιακών στόχων της χιλιετίας, µέχρι το 2010.

Οφέλη για τους ερευνητές:

Τόνωση της συµµετοχής των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων των χωρών του τρίτου κόσµου,
εφαρµόζοντας τους κατάλληλους �εριορισµούς σε θέµατα ασφάλειας, για να γίνεται σεβαστή η αρχή
της εµ�ιστευτικότητας των θεµατικών τοµέων. Θα δοθούν ισχυρά κίνητρα στους ερευνητές και τα
ερευνητικά κέντρα, ούτως ώστε να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία –είτε µέσα α�ό συνεργατική έρευνα
είτε µέσα α�ό υ�οτροφίες.

Ειδικές δράσεις συνεργασίας σε κάθε θεµατικό τοµέα, ε�ικεντρωµένες στις χώρες του τρίτου κόσµου,
σε �ερι�τώσεις ό�ου υ�άρχει αµοιβαίο συµφέρον· συνεργασία στα ειδικά αυτά θέµατα, �ου
ε�ιλέγονται βάση των ε�ιστηµονικών και τεχνολογικών τους δυνατοτήτων και αναγκών. Οι δράσεις αυτές
συνδέονται στενά είτε µε τις διµερείς συµφωνίες συνεργασίας είτε µε τους διµερείς διάλογους µεταξύ
της ΕΕ και των εν λόγω χωρών ή οµάδων χωρών και θα χρησιµεύσουν ως �ρονοµιακά εργαλεία για την
υλο�οίηση της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών. Πιο συγκεκριµένα, οι δράσεις είναι: 

• Δράσεις µε στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των υ�οψήφιων και γειτονικών 
χωρών, 

• Συνεργατικές δραστηριότητες, ειδικά για τις ανα�τυσσόµενες χώρες και τις χώρες 
αναδυόµενης οικονοµίας, �ου εστιάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών αυτών σε 
διάφορους τοµείς, ό�ως την υγεία, τη γεωργία, την αλιεία και το �εριβάλλον, και οι ο�οίες 
υλο�οιούνται µε δηµοσιονοµικούς όρους �ροσαρµοσµένους στις δυνατότητές τους. 

Οφέλη για την βιοµηχανία και τις ΜΜΕ:

Η διεθνής συνεργασία βάσει του 7ου ΠΠ θα εντάξει ακόµα �ερισσότερο την ΕΕ στην �αγκόσµια κοινότητα
και συνε�ώς θα συµβάλει στην �ρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας στις χώρες εκείνες �ου
οικοδοµούν τις δικές τους γνωσιακές δυνατότητες. Αυτό, αφενός, θα εµ�λουτίσει την ευρω�αϊκή έρευνα
µε όλη τη γνώση �ου �αράγεται ανά τον κόσµο, ενώ, αφετέρου, θα ενισχύσει την ε�ιστηµονική και
τεχνολογική ε�αγρύ�νηση και δεξιότητα των εταιρειών και ε�ιχειρήσεων των ανα�τυσσόµενων χωρών.
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EYPATOM στο 7ο ΠΠ

Εξασφαλίζοντας σήµερα
τις ενεργειακές ανάγκες
του αύριο

ΕΥΡΑΤΟΜ
Προϋ�ολογισµός : 2,7 δισ. EUR

Η Ευρω�αϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) εγκρίνει ένα ξεχωριστό �ρόγραµµα-
�λαίσιο για την �υρηνική έρευνα και τις δραστηριότητες εκ�αίδευσης. Η αρχική χρονική
�ερίοδος των �έντε ετών ενδέχεται να ε�εκταθεί σε ε�τά �λήρη έτη, α�ό το 2007 έως
και το 2013. 



ΕΥΡΑΤΟΜ
Προϋ�ολογισµός: 2,7 δισ. EUR (2007 - 2011)

Το �ρόγραµµα-�λαίσιο για την �υρηνική έρευνα και τις δραστηριότητες εκ�αίδευσης θα �εριλαµβάνει
δραστηριότητες κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανά�τυξης, διεθνούς συνεργασίας, διάδοσης και
αξιο�οίησης τεχνικών �ληροφοριών, καθώς και εκ�αίδευση. 

Έχουν �ροβλεφθεί δύο ειδικά �ρογράµµατα:

• Έρευνα για την ενέργεια σύντηξης, µε στόχο την ανά�τυξη τεχνολογίας �ου θα εγγυάται µια �ηγή 
ενέργειας, αειφόρο, �εριβαλλοντικά υ�εύθυνη και οικονοµικά βιώσιµη. Οι δραστηριότητες θα 
�εριλαµβάνουν την υλο�οίηση του διεθνούς θερµο�υρηνικού �ειραµατικού αντιδραστήρα ITER (ως 
διεθνή ερευνητική υ�οδοµή), έρευνα και ανά�τυξη του ITER, τεχνολογικές δραστηριότητες για την 
�ροετοιµασία του DEMO, �ροετοιµασία µιας διεθνούς δοµής για την ακτινοβολία των �ροϊόντων 
σύντηξης. (IFMIF). 

Έχουν ε�ίσης �ροβλεφθεί �ιο µακρο�ρόθεσµες δραστηριότητες έρευνας και ανά�τυξης, καθώς και
�ρωτοβουλίες για το ανθρώ�ινο δυναµικό, την εκ�αίδευση και την κατάρτιση. 

Προστασία �υρηνικής σχάσης και ακτινοβολίας µε στόχο κυρίως την αύξηση των ε�ιδόσεων ασφάλειας,
την α�οτελεσµατικότητα των �όρων και την σωστή σχέση κόστους-α�οτελεσµατικότητας για την
�υρηνική σχάση και τις άλλες χρήσεις της ακτινοβολίας στη βιοµηχανία και την ιατρική. Οι δραστηριότητες
θα συµ�εριλαµβάνουν τα κάτωθι:

- Διαχείριση ραδιενεργών α�οβλήτων, 
- Συστήµατα αντιδραστήρων, 
- Προστασία α�ό την ακτινοβολία, 
- Υ�οδοµές, 
- Ανθρώ�ινοι �όροι, κινητικότητα και εκ�αίδευση

• Το δεύτερο �ρόγραµµα θα καλύ�τει τις  
Δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στον τοµέα της �υρηνικής ενέργειας· µεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:

- Διαχείριση �υρηνικών α�οβλήτων και �εριβαλλοντικός αντίκτυ�ος, 
- Τεχνική �υρηνική ασφάλεια, 
- Υλική �υρηνική ασφάλεια.

Προϋ�ολογισµός (για τη χρονική �ερίοδο 2007-2011)
Έρευνα για την ενέργεια σύντηξης * 1947 εκατ.EUR
Προστασία �υρηνικής σχάσης και ακτινοβολίας 287 εκατ. EUR
Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών 517 εκατ. EUR

*Μέσα στο �ροβλε�όµενο �οσό για την έρευνα στον τοµέα της  ενέργειας σύντηξης, τουλάχιστον 900
εκατ. EUR θα �ροορίζονται για άλλες δραστηριότητες, εκτός της κατασκευής της �ηγής ενέργειας
σύντηξης ITER
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Στο Ιnternet 
Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για την ευρω�α)κή
έρευνα και τον Ευρω�α)κό Χώρο Έρευνας. Με �λήρες
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CORDIS
Πληροφορίες και εργαλεία για συµµετέχοντες σε

�ρογράµµατα Ε&Α, συµ�εριλαµβανοµένου του 7ου ΠΠ.
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Ευρω�α)κή έρευνα σε
δράση
Συλλογή ενηµερωτικών δελτίων �άνω σε διάφορα
θέµατα, α�ό το�εριβάλλον µέχρι τις νανοτεχνολογίες,
τον διαβήτη, τον θερµο�υρηνικό αντιδραστήρα ITER,
κλ�. 

www.ec.europa.eu/research/leaflets
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