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 Έρευνα στις Οπτικές Επικοινωνίες και τη Φωτονική 

  ξεκίνησε με 2...και τώρα απαριθμεί 17 μέλη-ερευνητές 

 συμμετοχή σε 6 FP7 έργα (3 ως συντονιστής) 

 συμμετοχή σε 3 H2020 έργα (2 ως συντονιστής) 
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Οι απαιτήσεις του Η2020 
Αρκετά λεπτομερές και απαιτητικό πλαίσιο 
προδιαγραφών 

Σχεδόν κάθε λέξη είναι σημαντική και 
υποδεικνύει το πλαίσιο που πρέπει να κινηθείς 



Οι απαιτήσεις του Η2020 
Συχνά και το αναμενόμενο Impact (αντίκτυπος) 
συμβάλλει στο καθορισμό των προδιαγραφών... 



Μερικά βήματα πριν την αρχή 

1.  εντοπισμός του κατάλληλου Call 

2. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ !! 

Αν ξεκινάς εδώ 
(π.χ. 2016) 

Η ιδέα σου πρέπει 
να σε φέρνει εδώ 
(3-4 χρόνια μετά) 

Και να δημιουργεί 
προοπτικές για εδώ 

(4-8 χρόνια μετά) 



1. «σπάσε» την ιδέα σε ενδιάμεσα-επιμέρους καινοτόμα 
βήματα-στόχους 

i. με αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

ii. με χρονική ιεράρχηση (όχι όλα στο τέλος του έργου) 

iii. ποσοτικοποίησε τις αναμενόμενες προδιαγραφές 

iv. που δε μπορείς να τα κάνεις μόνος σου ! 

2. Καινοτόμα = beyond state-of-the-art + time-to-market !  

3. εντόπισε εταίρους: Παν/μια + SMEs + Industry 
i. να καλύπτουν επιστημονικά και επιχειρηματικά-εμπορικά κριτήρια 

ii. με πραγματικό ενδιαφέρον επένδυσης στις ιδέες του έργου..μόνο έτσι 
διασφαλίζει ένα καλό Impact (αντίκτυπο) 

iii. κανένας χωρίς ουσιαστικό ρόλο !  

iv. Αν κάθε εταιρεία ενδιαφέρεται εμπορικά για 1-2 επιμέρους στόχους, τότε 
σίγουρα είσαι σε καλό δρόμο 

Μερικά βήματα για αρχή 



Impact στο H2020 

1. Τέσσερα κρίσιμα θέματα: 

i. πόσο βελτιώνει την απόδοση των 
επιμέρους τεχνολογιών 

ii. σε ποια και πόσο μεγάλη αγορά 
απευθύνεται (με νούμερα) 

iii. Τι ποσοστό της αγοράς στοχεύει 
(με νούμερα) 

iv. Πώς (μέσω ποιου) θα στοχεύσει 
κάθε αγορά 

2. Ξεκάθαρο πλάνο εκμετάλλευσης από τις 
επιχειρήσεις (π.χ. μέσω SWOT ανάλυσης)  



Τελικά τι μετράει ? 

1. Excellence: βελτίωση επιδόσεων (Gb/s, Watt, κτλ) 

2. Impact: €€€ και άνθρωποι (και γρήγορα, 3-7 έτη) 

3. Implementation: μετρήσιμες και χρονικά 
κατανεμημένες εγγυήσεις επιτυχίας 

Όλα τα παραπάνω μαθαίνονται...εκτός από την 
αρχική ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ !! 


