
                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΕΑΣ» 

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό 

«Απόδειξη Ιδέας» (Proof of Concept). Στόχος του διαγωνισμού είναι να υποστηρίξει οικονομικά 

τα δέκα (10) καλύτερα καινοτόμα έργα συνεργασίας ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων με 

επιχειρήσεις στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (όλη η Ελλάδα είναι επιλέξιμη) προσφέροντας 

δέκα (10) κουπόνια καινοτομίας αξίας 18.500 € το κάθε ένα. 

Οι 3 φάσεις του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε 3 φάσεις ως εξής: 

1. Η 1η φάση του διαγωνισμού (παρουσίαση ιδεών) διαρκεί έως τις 14 Ιουλίου 2019 και 

απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Οι 

ερευνητές καλούνται να παρουσιάσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες (ιδέες) τους σε μια 

σύντομη φόρμα (Technology Application Form). Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας 

γίνεται ηλεκτρονικά και προαπαιτεί την εγγραφή στην πλατφόρμα www.oisair.net. 

2. Η 2η φάση του διαγωνισμού (προκήρυξη έργων) διαρκεί από τις 15 Ιουλίου 2019 έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2019 και περιλαμβάνει: 

A. Την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις διαθέσιμες 

ιδέες/τεχνολογίες της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας στην πλατφόρμα 

www.oisair.net 

B. Την ανάπτυξη κοινών προτάσεων έργων ερευνητών-επιχειρήσεων (Research to 

Business-R2B projects) 

C. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης των κοινών έργων με κουπόνια καινοτομίας 

μέσω της πλατφόρμας www.oisair.net 

3. Η 3η φάση αφορά στην αξιολόγηση των προτάσεων έργων (Research to Business -R2B 

projects) και στην επιλογή των δέκα (10) καλύτερων έργων για την χορήγηση δέκα (10) 

κουπονιών καινοτομίας αξίας 18.500€ αποκλειστικά στους ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

φορείς. Η επιλογή θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2019. Τα χρηματοδοτούμενα 

έργα θα υλοποιηθούν τους επόμενους 6 μήνες και το αργότερο έως τις 15 Μάϊου 2020. 



 

Φάσεις υλοποίησης διαγωνισμού «Απόδειξη Ιδέας» 

Θεματικές κατηγορίες και ωριμότητα επιλέξιμων ιδεών 

 Ο διαγωνισμός υποστηρίζει τη συνεργασία ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τρεις κλάδους: Μεταφορές και Κινητικότητα, Ενέργεια 

και Περιβάλλον, Αγρο-βιοκοικονομία. 

 Οι ιδέες που θα παρουσιασθούν από την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα πρέπει να 

αφορούν σε τεχνολογίες με επίπεδο ωριμότητας (Technology Readiness Level-TRL) 

μεταξύ TRL 3 και TRL 6.  

Ποιοι και πώς μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό; 

 Στην 1η φάση του διαγωνισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ερευνητικές ομάδες 

όλης της Ελλάδας οι οποίες προσκαλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1) Εγγραφή (registration) στην πλατφόρμα https://www.oisair.net 

2) Συμπλήρωση του αρχείου Technology Application Form  

3) Αποστολή της παραπάνω φόρμας μέσω της πλατφόρμας 

 Κάθε ερευνητής μπορεί να συμμετέχει στην παρουσίαση περισσότερων από μία ιδεών 

 Η υποστήριξη όλων των διαδικασιών συμμετοχής στον διαγωνισμό (εγγραφή, συλλογή 

αιτήσεων, κ.α) γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://www.oisair.net ενώ καθ’ όλη την 

διάρκεια του διαγωνισμού, θα παρέχεται υποστήριξη στους συμμετέχοντες από τους 

Innovation Advisors (εταίρους του έργου OIS-AIR) 

Για τη 2η φάση του διαγωνισμού, (προκήρυξη έργων) επιλέξιμες θα είναι μόνο οι 

τεχνολογίες/ιδέες που συμμετείχαν στην 1η φάση του διαγωνισμού (παρουσίαση ιδεών).  

Ο διαγωνισμός «Απόδειξη Ιδέας» είναι μια διεθνική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση 

της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου και 

υποστηρίζεται από το έργο OISAIR που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRION. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 

 



Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης 

Κατερίνα Παπαδοπούλου, kpap@certh.gr, 2310 498 206 

Νίκος Κατσιαδάκης, nicolas@certh.gr, 2310 498 204 

Ιστοχώροι: https://oisair.net/pages/proof-of-concept και  https://oisair.adrioninterreg.eu 

 


