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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                              Α.Π. 7887
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2                        
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα                          Προς:
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης          Δήμους και Περιφέρειες 
Τηλέφωνο: 213 136 1114                                της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr                           
international@ypes.gr                                                

ΘΕΜΑ: Horizon Impact Award 2022-Προθεσμία: 8 Mαρτίου 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε το «Horizon Impact Award» για το 
2022, το θεσμό που επιβραβεύει ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν 
από την ίδια την ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ευρύ θετικό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Βραβείο αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα πλέον 
σημαντικά και επιδραστικά ερευνητικά αποτελέσματα, με μετρήσιμο κοινωνικό 
αντίκτυπο, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (2014-2020) ή του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (2007-
2013). Το Βραβείο θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα ή ομάδες να επιδείξουν 
τις καλές πρακτικές και τα επιτεύγματά τους, ενθαρρύνοντας άλλους 
δικαιούχους να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της έρευνάς 
τους. 

Μετά την επιτυχία των πιλοτικών διοργανώσεων το 2019 και το 2020, η ΕΕ 
αποφάσισε να απονέμει το 2022 υψηλότερο χρηματικό έπαθλο σε μεγαλύτερο 
αριθμό νικητών/νικητριών. Από τη διαδικασία του διαγωνισμού το 2022, θα 
βραβευθούν έξι ερευνητές/τριες οι οποίοι/ες θα λάβουν ως χρηματικό έπαθλο 
από 25.000 ευρώ έκαστος/η.

Το Βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα 
ή/και ομάδες νομικών οντοτήτων που υλοποίησαν έργα στο πλαίσιο το 
Προγράμματος «Ορίζοντα 2020» (2014-2020) ή του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο (2007-2013), των οποίων μπορεί να αποδειχθεί ο θετικός τους 
αντίκτυπος στην κοινωνία και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής.-

 Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 
Μαρτίου 2022, μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

mailto:international@ypes.gr
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-

widera-2022-impactprize

Οι νικητές/τριες θα ανακοινωθούν, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης από 
επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες εντός του 2022. Τέλος, οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του Βραβείου:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/horizon-impact-award_en

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

                                                                                  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
             κ.α.α.

Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
 (E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
 (E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
5) ΚΕΔΕ 
(E-mail: info@kedke.gr)
6) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
7) ΠΕΔ της Χώρας 
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού

mailto:amfiktio@otenet.gr
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6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες-
Ενημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
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