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Σειρά Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για το  

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

«Horizon Europe –  Γνωριμία με τον Πυλώνα II: Παγκόσμιες Προκλήσεις 

και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα» 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 2021, 10.00-11.30 π.μ.  
 

 
ΣΤΟΧΟΣ WEBINAR: 
Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η γνωριμία με τον Πυλώνα II του 

Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και των ευκαιριών που προσφέρονται.  Θα 

παρουσιαστούν συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία της κάθε Πολυτομεακής 

Προτεραιότητας (Cluster) του Πυλώνα ΙΙ, από τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της 

Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για 

αναζήτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που ταιριάζει καλύτερα με την ιδέα 

τους, καθώς και καθοδήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης των βασικών χαρακτηριστικών 

της κάθε Πρόσκλησης και των στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

ετοιμασία προτάσεων. 

 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν στοχεύει στο να παρέχει εις βάθος πληροφόρηση σε 

σχέση με τη θεματολογία της κάθε Πολυτομεακής Προτεραιότητας (topics), καθότι θα 

ακολουθήσουν εξειδικευμένες εκδηλώσεις.  

 

ΣΕ ΠΟΙΟYΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δυνητικούς συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 

«Ορίζοντας Ευρώπη», ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας, είδους φορέα 

(ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς) και κλάδου 

δραστηριοποίησης. 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ:  
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι όλα τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Την εκδήλωση συντονίζουν η κα Κωνσταντίνα Μακρή 

και ο Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου, στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 

ΙδΕΚ. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ελληνική  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ:  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ/ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

10.00 - 10.05 
• Εισαγωγικά Σχόλια – Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της 

Κύπρου 

10.05 - 10.20 
• Συνοπτική Παρουσίαση Πυλώνα ΙΙ του «Ορίζοντα Ευρώπη» 

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου και κα Κωνσταντίνα Μακρή, ΕΣΕ 

10.20 - 10.40 

•  Πώς να εντοπίσετε και να κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά 
μιας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων  

κα Κωνσταντίνα Μακρή, Εθνικό Σημείο Επαφής  

10.40 – 11.20  

• Συνοπτική Παρουσίαση των Πολυτομεακών Προτεραιοτήτων 
(Clusters) του Πυλώνα ΙΙ και του Joint Research Centre 
Εθνικά Σημεία Επαφής  της Κύπρου 

11.20 – 11.30 • Ερωτήσεις 

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΙδΕΚ 
και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: 
 
▪ κα Κωνσταντίνα Μακρή στο τηλέφωνο: 22205054 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

cmakri@research.org.cy  
 

▪ Δρα Ιωάννη Θεοδώρου στο τηλέφωνο: 22205038 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
itheodorou@research.org.cy.  

https://zoom.us/webinar/register/WN_rqOXdc6lRVGDd48RdOBvLw
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