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Horizon 2020  - Enterprise Europe   NRW 

 

Α. Horizon 2020 

Σν πξόγξακκα Horizon 2020 ηεο ΕΕ έρεη σο ζηόρν ηελ ζηήξημε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ παξέρνληάο ηνπο είηε άκεζε ρξεκαηνδόηεζε, είηε έκκεζε κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο ηνπο γηα θαηλνηόκεο ιύζεηο. εκαληηθή γηα ηηο ΜΜΕ είλαη ε δεκηνπξγία γέθπξαο κε 

ηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο – ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηάο ησλ γηα θαηλνηνκίεο θαη δεκηνπξγίαο 

ελόο επλντθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο ΜΜΕ γηα αλάπηπμε θαη λεσηεξηθόηεηα.  

Ο ζηόρνο « λεσηεξηθόηεηα» ζηηο ΜΜΕ είλαη ε ηειεηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνληαο ηελ ζέζπηζε θαη δηεπθόιπλζε κηαο πιεζώξαο ππεξεζηώλ 

ππνζηήξημεο  κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο πξνο θαηλνηνκία ησλ ΜΜΕ θαη δεκηνπξγία 

ππεξαμίαο ζηελ αγνξά ή ηελ θνηλσλία, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηελ ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

δξάζεο Europe 2020 γηα κηα έμππλε θαη αεηθόξν αλάπηπμε. 

Οη ΜΜΕ δύλαληαη λα ηύρνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηεο ελίζρπζεο  κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

small medium instrument,  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/686 , πνπ απνηειεί 

κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ ζηήξημε ησλ λεσηεξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΜΜΕ, ην νπνίν ειθύεη 

πεξηζζόηεξεο ΜΜΕ ζηελ δξάζε  Horizon 2020 θαη βνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ κηαο πιένλ εηαηξεηνθεληξηθήο θαη αγνξαίαο πξνζέγγηζεο. 

Σν εξγαιείν small medium instrument επηιύεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ δηεζλώο 

πξνζαλαηνιηδνκέλσλ ΜΜΕ ππνζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηδεώλ πςεινύ θηλδύλνπ αιιά θαη 

κεγάινπ λεσηεξηθνύ δπλακηθνύ. ηνρεύεη ζηελ ζηήξημε δξάζεσλ κε επξσπατθή δηάζηαζε, νη 

νπνίεο νδεγνύλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο δξνύλ (πξντόλ, 

δηαδηθαζίεο, ππεξεζίεο, κάξθεηηλγθ θ.ι.π.). 

Ο λεσηεξηζκόο ζηηο ΜΜΕ πεξηιακβάλεη δξάζεηο  πνπ παξέρνπλ έκκεζε ζηήξημε ππό κνξθή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ (λεσηεξηθό κάλαηδκελη, αύμεζε δπλακηθνύ, 

δηαρείξηζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δηαδηθηύσζε θαη θηλεηνπνίεζε δξάζεσλ γηα παξόρνπο 

λεσηεξηθώλ ππεξεζηώλ, θνξείο δξάζεο – αληαιιαγήο εκπεηξηώλ κεηαμύ εζληθώλ θνξέσλ 

λεσηεξηθόηεηνο.  

Επίζεο ην Horizon 2020 παξέρεη απεπζείαο αξσγή ζηνλ θνξέα Enterprise Europe Network, έλαλ 

κέηνρν – θιεηδί ζηελ βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ ζε ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο. Η 

λεσηεξηθόηεηα ζε ΜΜΕ ρξεκαηνδνηεί πξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ επηρεηξείλ, ηελ δηεζλνπνίεζε θαη βειηησκέλε πξόζβαζε ζε αγνξέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

COSME programme. 

Επηπιένλ ε δξάζε απηή ζηεξίδεη ηε δεύηεξε πξσηνβνπιία EUREKA/Eurostars Joint Programme 

Initiative (2014-2020), πνπ παξέρεη ρξεκαηνδόηεζε γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ζηνλ ρώξν ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ππό ηελ εγεζία κηαο εθ ησλ 34 εηαηξεηώλ ησλ ρσξώλ πνπ κεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα EUREKA ηνπ Eurostars. Σν Eurostars ζπγθεληξώλεη εζληθνύο πόξνπο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο εληαμηαθήο ηθαλόηεηαο θαη ζπληνληζκνύ ησλ εζληθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

ζπληειώληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο European Research Area. 

Β. Enterprise Europe NRW 
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Σν δίθηπν Enterprise Europe  απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηνπ ΑΕΠ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ θαη ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο. ηεξίδνληαο ηελ 

ζπλεξγαζία 600 επηρεηξήζεσλ από πεξίπνπ 60 ρώξεο, κε 3000 εκπεηξνγλώκνλεο, εζηηάδεηαη ζηελ 

ζπλεξγαζία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσπατθή αγνξά. Μέιε ηνπ δηθηύνπ είλαη 

εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά Επηκειεηήξηα, ηερλνινγηθά θέληξα, εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη 

αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί. Πνιιά από απηά ζηεξίδνπλ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα καθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα θαη γλσξίδνπλ ηα δπλαηά θαη αδύλαηά ησλ ζεκεία. Ωο κέιε ηνπ δηθηύνπ Enterprise 

Europe έρνπλ πξόζβαζε ζε κεγάιεο βάζεηο  δεδνκέλσλ θαη κνηξάδνληαη δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ζε όιεο ηηο ρώξεο. Σν δίθηπν ζηεξίδεη επξσπατθέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Παξέρεη γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ηνπηθή αγνξά γηα ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο δηεζλνύο επηπέδνπ. Πιεξνθνξίεο θαη επαθέο  γηα ην  

Enterprise Europe network in Greece δύλαληαη λα αληιεζνύλ από  ηελ ηζηνζειίδα 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/greece 

 

NRW.Europa 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε εύξεζε λένπ εκπνξηθνύ εηαίξνπ, πξνώζεζε θαηλνηόκνπ 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο/πξντόληνο κέζσ ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία δύλαηαη λα απνηαλζεί θαλείο ζηνλ νξγαληζκό ηεο ΒΡΒ   

NRW.Europa  http://nrw.enterprise-europe-germany.de/english.html   .  

Ο νξγαληζκόο NRW.Europa είλαη έλα θνλζόξηζηνπκ πνπ απαξηίδεηαη από ηηο εηαηξείεο ZENIT 

GmbH, NRW.BANK θαζώο θαη  NRW.International θαη δξά ζύκθσλα κε νδεγίεο ηεο ΕΕ θαη 

κέζσ ηεο  ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ηνπ θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ηξαπέδεο 

NRW.BANK.  

Από ην έηνο 2008 είλαη ν θύξηνο θνξέαο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηόζν ηνπ 

θξαηηδίνπ ηεο ΒΡΒ , όζν θαη γηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη Παλεπηζηήκηα Σν NRW.Europa 

απνηειεί ηκήκα ηνπ δηθηύνπ Enterprise Europe Network,ζην νπνίν ππάγνληαη 600 νξγαληζκνί θαη 

πάλσ από 4.000 εηδηθνί από 60 ρώξεο. 

 

NRW.INVEST 

Ιδξπζείο ην 1960 ν νξγαληζκόο NRW.INVEST   https://www.nrwinvest.com/de/home/    έρεη ηα 

θεληξηθά γξαθεία ηνπ ζην Νηύζζειληνξθ. Τπνζηεξίδεη γεξκαληθέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο κε 

επελδπηηθνύο ζηόρνπο θαη έδξα ηελ Βόξεην Ρελαλία - Βεζηθαιία  - ΒΡΒ.  Πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη ν νξγαληζκόο έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηελ Ιαπσλία θαη  ηηο ΗΠΑ, ν  NRW.INVEST 

εθπξνζσπείηαη ζηελ Κίλα, ηελ Ιλδία, ηελ Κνξέα θαη ηελ Σνπξθία.  

  


