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Πρόσκληση για Κοινά Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
των Προγραμμάτων LEAD ERA και ΜANUNET-II 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας ότι έχουν ανακοινωθεί οι Κοινές Προσκλήσεις 
Ενδιαφέροντος των έργων LEAD ERA και MANUNET-II για το έτος 2011.  

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προσχεδίων των προτάσεων είναι 
οι 17η Μαρτίου 2011 (MANUNET-II) και 21η Μαρτίου 2011 (LEADERA) 
αντίστοιχα.  

Το LEAD ERA ενεργεί στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Πρόγραμμα Πλαίσιο 7), με σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των 
συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών και τεχνολογικών 
έργων στους τομείς του e-Health, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, 
Ανακύκλωση, Βιο-υλικά και Ανανεώσιμες Ενέργειες.  

Το «MANUNET II» ενεργεί επίσης στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7) και αποτελεί τη συνέχεια του έργου 
«MANUNET», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2010 με 
τη συμμετοχή 20 χωρών και περιφερειών από όλη την Ευρώπη και τη 
χρηματοδότηση συνολικά άνω των 350 επιχειρήσεων.  

Το «MANUNET II» σκοπό έχει τη συνεργασία των επιχειρήσεων των 
συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στον 
τομέα της μεταποίησης (Manufacturing), με επίκεντρο τις νέες παραγωγικές 
διαδικασίες, τα ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα και τη βιομηχανία του 
μέλλοντος.  

Σκοπός και των δύο αυτών πρωτοβουλιών είναι η συνεργασία των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 
αντίστοιχες του εξωτερικού σε ερευνητικό επίπεδο για την ανάπτυξη 
προϊόντων-υπηρεσιών που θα μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων είναι η συνεργασία τουλάχιστον 
δύο ανεξάρτητων ΜΜΕ από δύο διαφορετικές χώρες.  



Προτάσεις για την Α΄ Φάση Αξιολόγησης του έργου LEADERA μπορούν να 
γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.leadera.net μέχρι τις 21/3/2011.  

Προτάσεις για την Α΄ Φάση Αξιολόγησης του έργου MANUNET-II μπορούν να 
γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.manunet.net μέχρι τις 17/3/2011. 

Στους ανωτέρω ιστοχώρους υπάρχει επίσης χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο 
για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων εταίρων από τις υπόλοιπες 
συνεργαζόμενες Περιφέρειες.  

Σύντομα θα διοργανωθεί σχετική ημερίδα ενημέρωσης προς τους 
ενδιαφερόμενους φορείς/επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο 
τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί στο 
προσεχές διάστημα στους ιστοτόπους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  
(www.dytikiellada.gr) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
(www.ptapde.gr).   
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