ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) πέρα από τη διάθεση κονδυλίων στα κράτη μέλη της στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής (ΕΣΠΑ κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.) διαθέτει απευθείας κονδύλια
από τον προϋπολογισμό της μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε τομείς της πολιτικής της
(περιβάλλον, επιχειρήσεις, πολιτισμός, αμυνα, αστική ανάπτυξη, έρευνα, κ.λ.π.).
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές πηγές που αφορούν στον τομέα της
επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογίας.

• Κεντρική ιστοσελίδα Ε.Ε. με χρηματοδοτήσεις ανά θεματικές ενότητες
(επιχειρήσεις, άμυνα, πολιτισμός, κ.λ.π.)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• Γενικές πληροφορίες ΕΕ για Προσκλήσεις Ενωσιακών Χρηματοδοτήσεων (eufunding)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-fundingprogrammes_en
• Χρηματοδοτήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) της Ε.Ε.
(α. EIC Pathfinder, β. EIC Transition, γ. EIC Accelerator, δ. Business Acceleration
Services, ε. European Innovation Ecosystems, ζ. EIC Prizes)
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
• Ταμείο EIC Fund της Ε.Ε.
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
• Χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕRC) για Ερευνητές
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-work-programme
• Χρηματοδοτήσεις για Clusters
https://clustercollaboration.eu/open-calls
• Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe της Ε.Ε.
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

• Χρηματοδοτήσεις μέσω του Προγράμματος Ηorizon Europe της Ε.Ε.
 https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
 https://horizoneurope.gr/ (ελληνική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα Ηοrizon
Europe 2021-2027).

• Xρηματοδοτήσεις
(Πρόγραμμα LIFE)

για

επιχειρηματικότητα

στον

τομέα

περιβάλλοντος

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

• Χρηματοδοτήσεις Mικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του COSME
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_el

• Χρηματοδοτήσεις μέσω διακρατικών έργων και συνεργασιών στου τομείς νέων
τεχνολογιών υλικών για τη βιομηχανία
https://m-era.net/about

• https://praxinetwork.gr/ (Δίκτυο Πράξη Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, Εθνικό Σημείο
Επαφής για το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και
την καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη».
• Ειδική σελίδα για χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων (παραπομπή σε σελίδες
με προγράμματα ανά τομέα)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-getfunding/funding-opportunities-small-businesses_el

• Ιδιωτικές Ιστοσελίδες
 https://www.up2europe.eu/calls/?up=1&d= (γενικά για εύρεση προγραμμάτων
χρηματοδότησης)
 https://www.reach-incubator.eu/open-calls/startups/(για χρηματοδοτήσεις στον
τομέα του Value Chain)
 http://market40.eu/open-calls/ (για επιχορηγήσεις σε MARKET 4.0 Επιχειρήσεις).
• Εύρεση Επενδυτών για Χρηματοδότηση

https://www.crunchbase.com/discover/funding_rounds/57759115b881dfcb8e5f6fea89c97b
3f
Επισήμανση : Για χρηματοδοτήσεις που υλοποιούνται χώρες της Ε.Ε. και εκτός αυτής ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα προξενεία/πρεσβείες κάθε χώρας αλλά και σε
φορείς εξωστρέφειας όπως π.χ. οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων ΣΕΒΕ (www.seve.gr), ΣΒΕ
(www.sbbe.gr) και το Επιμελητήριο ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr) καθώς και ο ΣΕΒ
(www.sev.org.gr), και ο ΠΣΕ (http://www.pse.gr/).

