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«1ο Συνέδριο για τη ∆ιεθνή Συνεργασία – Supporting Research Integration”:
Παγκόσµια συνεργασία για επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων

∆ιαµορφωτές πολιτικής στον τοµέα της Έρευνας από όλον τον κόσµο θα δώσουν το παρόν στο «1ο
Συνέδριο για τη ∆ιεθνή Συνεργασία (INCO) – Supporting Research Integration”, που διοργανώνουν η
Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, στην Αθήνα στις 9-10
Ιουνίου 2010. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου INCONTACT, επίσηµου έργου συντονισµού
και δικτύωσης όλων των Εθνικών Σηµείων Επαφής του κόσµου για τη ∆ιεθνή Συνεργασία (International
Cooperation NCPs), το οποίο έχει την τιµή να συντονίζει το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ.
Στο συνέδριο θα χαιρετίσει ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. Αχιλλέας Μητσός και θα
συµµετέχουν οµιλητές από παγκοσµίου φήµης οργανισµούς στον τοµέα της έρευνας, όπως το National
Science Foundation (NSF, USA), ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ),
το Dubai Institute of Technology κ.ά.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της παγκόσµιας διάστασης του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (ΠΠ),
η ανταλλαγή απόψεων και η διαµόρφωση θέσεων πολιτικής για τη διεθνή ερευνητική συνεργασία καθώς
και η δικτύωση φορέων ανάπτυξης πολιτικής, διαχείρισης και προώθησης προγραµµάτων από όλο τον
κόσµο. Την πρώτη µέρα του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια κλειστή συνεδρίαση της ΕΕ µε τα
Εθνικά Σηµεία Επαφής για τη ∆ιεθνή Συνεργασία (INCO NCPs) και εκπαιδευτικό σεµινάριο αποκλειστικά
για τα INCO NCPs. Η δεύτερη µέρα του συνεδρίου, η οποία θα είναι ανοικτή κατόπιν εγγραφής, θα
περιλαµβάνει βασικές οµιλίες σε θέµατα πολιτικής γύρω από τη ∆ιεθνή Ερευνητική Συνεργασία,
Στρογγυλή Τράπεζα για τις θέσεις των Τρίτων Χωρών σχετικά µε τη συνεργασία τους µε το 7ο ΠΠ
(παρουσία εκπροσώπων φορέων ερευνητικής πολιτικής Τρίτων Χωρών), καλές πρακτικές και
επιτυχηµένα παραδείγµατα ερευνητικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τρίτων Χωρών καθώς και
παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων ∆ιεθνούς Συνεργασίας που χρηµατοδότησε η ΕΕ
στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ.
Σηµειώνεται ότι αναµένονται συνολικά περίπου 130 Σύνεδροι από 60 χώρες του κόσµου, στην
πλειοψηφία τους στελέχη Υπουργείων αρµόδιων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, στελέχη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι από οργανισµούς και φορείς της Ελλάδας και του
εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διεθνούς επιστηµονικής συνεργασίας.
Το αναλυτικό πρόγραµµα του Συνεδρίου είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.inco-conference.eu
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ΠΡΟΦΙΛ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ
Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network) είναι ένας οργανισµός παροχής υπηρεσιών µεταφοράς
τεχνολογίας προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας, διαθέτοντας εµπειρία
18 χρόνων στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών µεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισµών.
Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) µε κύριο σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αξιοποιώντας τα εθνικά
και κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία. Λίγο αργότερα (1995), µε τη σύµπραξη και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation
Relay Centers (IRC) της Ε.Ε. µε στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτοµίας και την υποστήριξη της
διεθνικής τεχνολογικής συνεργασίας. Από το 2008 το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες καινοτοµίας και
µεταφοράς τεχνολογίας ως µέλος του νέου ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. Παράλληλα, από
το 1999 η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σηµείου
Επαφής (National Contact Point) για το 5ο και στη συνέχεια για το 6ο και το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, λειτουργώντας ως επίσηµος φορέας πληροφόρησης και συµβουλευτικής
υποστήριξης για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα.
Σχετικά µε το INCONTACT
Το έργο INCONTACT (www.ncp-incontact.eu) είναι το επίσηµο έργο δικτύωσης και συντονισµού των Εθνικών
Σηµείων Επαφής (NCPs) για τη ∆ιεθνή Συνεργασία (INCO). Υλοποιείται στο πλαίσιο των Υποστηρικτικών
∆ράσεων (SSAs) του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (7οΠΠ) για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Το έργο αναµένεται, µεταξύ άλλων, να συµβάλει στην ενδυνάµωση του δικτύου των NCPs και την αναβάθµιση των
παρεχοµένων υπηρεσιών τους προς ερευνητές Τρίτων Χωρών, µε απώτερο στόχο την καλύτερη πληροφόρηση
αναφορικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης µέσω του 7ου ΠΠ.

