
 
 

Πέμπτη 3 Μαρτίου, 2016 

Ηράκλειο, ΕΤΕΠ-Κ 

 

Καραντώνης Ηρακλής 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 



Υποστήριξη των Μικρομεσαίων (ΜμΕ) και Νεοφυών 
επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος SME 

Innovation Associate 
  
 ... που αναζητούν ταλαντούχα στελέχη από τον ερευνητικό 

χώρο (διδάκτορα ή ερευνητή) με τις κατάλληλες γνώσεις & 
δεξιότητες… 

… να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν με επιτυχία καινοτόμες 

ιδέες  

 

Μέσω του προγράμματος οι ΜμΕ θα λάβουν: 
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Δωρεάν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή πύλη EURAXESS για τη διαφήμιση της εν λόγω 
θέσης  
 
Πακέτα κατάρτισης για την αποτελεσματική ένταξη του ερευνητή στην επιχείρηση  
 
Οικονομική υποστήριξη που θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος του ερευνητή για 1 
χρόνο 

 

 



Οφέλη Συμμετοχής  
 

• Επιλογή 90 ΜμΕ για την υλοποίηση καινοτόμων 
ιδεών & αντιμετώπιση σημαντικών εμποδίων στη 
διαχείριση της καινοτομίας μέσω: 

• της πρόσβασης σε εξειδικευμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και επιστημονική αριστεία 

• της απόκτησης τεχνογνωσίας 

•  της επέκτασης του δικτύου επαφών τους 

•  της στενής συνεργασίας μεταξύ επιστημονικού και 
επιχειρηματικού τομέα  

 3 



Κριτήρια επιλογής 
 

• Α. Για τις επιχειρήσεις 

 
• να είναι εγκατεστημένες σε κράτος-μέλος της ΕΕ, σε 

υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) ή χώρες που συνδέονται με 
τον Ορίζοντα 2020 (αποκλείεται η Ελβετία). 

• να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης που 
υπάρχει στην Πύλη Συμμετοχής του Προγράμματος. Θα μπορούν 
να συμμετάσχουν εάν αυτή η αυτο-αξιολόγηση επιβεβαιώνει την 

ιδιότητά τους ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
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Κριτήρια επιλογής 
 

• Β. Για τους διδάκτορες-ερευνητές 

 
• να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (ή ισοδύναμου) 

• να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο 
εργασίας της επιχείρησης 

• να πληρούν τα διακρατικά κριτήρια κινητικότητας:  
      να προέρχεται από χώρα διαφορετική από τον τόπο εργασίας (ανεξάρτητα από την 

ιθαγένειά του/της). Επομένως, κατά τη στιγμή της πρόσληψης (Σεπτέμβριος 2017) θα 
πρέπει να έχει διαμείνει ή ασκήσει την κύρια δραστηριότητά του (εργασία, σπουδές, 
κ.λπ.) στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση για διάστημα όχι 
περισσότερο από 12 μήνες εντός τριετίας. 
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Διεθνής προβολή , οικονομική & εκπαιδευτική 
υποστήριξη 
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Διεθνής προβολή Δωρεάν προβολή μέσω της πύλης EURAXESS, όπου καταχωρούνται οι 
κενές θέσεις εργασίας όλων των υποψήφιων επιχειρήσεων 

Οικονομική υποστήριξη Οι επιτυχούσες επιχειρήσεις (που θα προχωρήσουν σε πρόσληψη) θα 
λάβουν επιχορήγηση που καλύπτει: 

 Τον μισθό του ερευνητή για περίοδο ενός έτους 

 Το κόστος μετεγκατάστασης του ερευνητή, ύψους μέχρι € 5.000 

 Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής σχετικά με εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική 
υποστήριξη 

Πλήρες πακέτο κατάρτισης τόσο για τον συνεργάτη όσο και για τον 
προϊστάμενό του στην επιχείρηση, αποτελούμενο από δύο προγράμματα: 

 Γενικό πρόγραμμα κατάρτισης: οργανώνεται από την ΕΕ και 
απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα σχετικά με τις γενικές ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης: οργανώνεται από την 
επιχείρηση με σκοπό την ομαλή ένταξη του ερευνητή στη δομή και 
στο πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. 



Διαδικασία συμμετοχής 
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Βήμα 1: Εγγραφή 

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση εγγράφεται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.  

Βήμα 2: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης 

Η επιχείρηση συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης μέσω  της Πύλης 
Συμμετοχής του προγράμματος. 

Βήμα 3: Μελέτη της προκύρηξης και προετοιμασία αίτησης 

Η επιχείρηση μελετάει προσεχτικά το κείμενο της προκήρυξης και προετοιμάζει την αίτηση 
(περίπου 10 σελίδων) βασιζόμενη στο πρότυπο έντυπο που διατίθεται στην Πύλη 
Συμμετοχής. 

Βήμα 4: Υποβολή αίτησης 

Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέχρι τις 30/6/2016 στις 18:00 ώρα 
Ελλάδος.  



Σημαντικές Ημερομηνίες 
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11 Φεβρουαρίου 2016  Προκήρυξη της πρόσκλησης 

30 Ιουνίου 2016  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

11Φεβρουαρίου - 30 Ιουνίου 2016  Δοκιμαστική περίοδος 

28 Φεβρουαρίου 2017  Υπογραφή της επιχορήγησης 

1 Μαρτίου 2017 & 30 Απριλίου 2017  Δημοσίευση των θέσεων 

Μάιος - Ιούνιος 2017  Διάστημα πρόσληψης 

1 Σεπτεμβρίου 2017 Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης 



Περισσότερες πληροφορίες  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate 

Για το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf 
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Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας !!! 

  


