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Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2020 
 

 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα: Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Horizon Results  
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους δικαιούχους των Προγραμμάτων 
Έρευνας και Καινοτομίας για την δυνατότητα να προβάλουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών 
τους έργων μέσω της πλατφόρμας Horizon Results της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η πλατφόρμα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 
Results Platform) παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, επιχειρηματία, επενδυτή, 
εμπειρογνώμονα καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό 
εργαλείο όπου παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα αποτελέσματα ερευνητικών 
έργων προς αξιοποίηση (key exploitable results) των Προγραμμάτων Πλαίσιο της ΕΕ για 
χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμα 
αποτελέσματα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 
 
Η πλατφόρμα, η οποία ανανεώθηκε πρόσφατα με περισσότερες δυνατότητες, δίνει την ευκαιρία 
σε κάθε δικαιούχο να προβάλει τα ερευνητικά του αποτελέσματα, να καταγράψει τις τρέχουσες 
και μελλοντικές ανάγκες του και να αναζητήσει, μέσα από συνεργασίες, λύσεις και ευκαιρίες που 
θα μετατρέψουν τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με θετική 
επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία και το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών. 
 
Η πλατφόρμα συλλέγει πληροφορίες σχετικές με το είδος, το περιεχόμενο και τον τομέα 
δραστηριοποίησης/εφαρμογής του αποτελέσματος του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων 
των συγκεκριμένων αναγκών και των πιθανών συνεργατών που μπορεί να αναζητούνται, της 
τεχνολογικής ωριμότητας, της τρέχουσας κατάστασης καθώς και της δυνατότητα συμβολής τους 
στην διαμόρφωση σχετικών πολιτικών 
 
Η πλατφόρμα φιλοξενείται στην Πύλη Funding & Tenders, η οποία αποτελεί την ενιαία 
διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για προσκλήσεις ερευνητικών έργων και διαγωνισμών, έτσι ώστε να 
διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά σχετικών πληροφοριών σ’ 
ένα ενιαίο και ασφαλές περιβάλλον. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη πλατφόρμα πατώντας εδώ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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