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Πρότασης

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
(European Defence Fund - EDF) για το 2022

1. Κατόπιν της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας του EDF από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕπ), γνωρίζονται τα ακόλουθα:

α. Σχετικοί διαδικτυακοί σύνδεσμοι :
(1) Πρόγραμμα: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-

defence-industry/european-defence-fund-edf_en
(2) Διημερίδα Ενημέρωσης από την ΕΕπ:

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-
information-day-networking-event-2022-2022-06-30_en

β. Οι Ελληνικές οντότητες που επιθυμούν να λάβουν επιστολή
υποστήριξης (Letter of Intent) από το ΥΠΕΘΑ ως συντονιστές κοινοπραξίας
(Κ/Ξ) αναπτυξιακού προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν το συνημμένο στο
παρόν έντυπο το αργότερο μέχρι 90 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων του EDF 2022.

γ. Οι Ελληνικές οντότητες που επιθυμούν να λάβουν επιστολή
υποστήριξης (Letter of Intent) από το ΥΠΕΘΑ ως συμμετέχοντες σε Κ/Ξ
αναπτυξιακού προγράμματος θα πρέπει να αποστείλουν σχετική επιστολή 45
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του EDF 2022.
Η πρόταση απαιτείται να υποβληθεί στη ΓΔΑΕΕ και από το αντίστοιχο
Υπουργείο Άμυνας των κρατών – μελών στο οποίο εδρεύει ο συντονιστής της
Κ/Ξ.

δ. Για τα ερευνητικά προγράμματα οι Ελληνικές εταιρείες εφόσον
αιτούνται κοινή επιστολή υποστήριξης από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να
αποστείλουν στο ΥΠΕΘΑ σχετικό αίτημα 60 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προτάσεων του EDF 2022. Σε περίπτωση που αιτούνται
υποστήριξη μόνο από το ΥΠΕΘΑ το αίτημα θα υποβάλλεται 30 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του EDF 2022. Οι αιτήσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται και από μία παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης.

ε. Όλες οι προτάσεις αλλά και αιτήσεις για διευκρινήσεις να
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ditr.edf@gdaee.mil.gr. τηλ
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2107466513.
στ. Επί των ενοτήτων (TOPICS) του προγράμματος εργασίας

EDF2022 υφίσταται αρχικό επιχειρησιακό ενδιαφέρον για το σύνολο αυτών,
πλην των παρακάτω :

(1) EDF-2022-RA-MCBRN-HICP, Diagnostics, treatment,
transport and monitoring of highly contagious, injured and/or contaminated
personnel (R)

(2) EDF-2022-RA-C4ISR-AIRC2, Single European Sky
Interoperability (R)

(3) EDF-2022-DA-C4ISR-EC2, European Command and Control
Systems (D)

(4) EDF-2022-RA-SPACE-RSS, Responsive Space System (R)
(5) EDF-2022-RA-ENERENV-CUW, Sustainable Components

for Underwater Applications (R)
(6) EDF-2022-RA-MATCOMP-PACOMP, Packing Technologies

for Critical Components (R)
(7) EDF-2022-DA-AIR-AEW, Airborne Electronic Warfare (D)

ζ. Σημαντικό είναι στις όποιες επιστολές που αφορούν αναπτυξιακή
(Development) πρόταση να περιλαμβάνεται αρχική εκτίμηση του κόστους
συγχρηματοδότησης για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

η. Στο EDF2022 υπάρχουν ενότητες (TOPICS) συναφείς με την
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και Προτάσεων (ΠΕΠ) που είχε εκδώσει η ΓΔΑΕΕ
τον Οκτ 2020 ( https://www.gdaee.mil.gr/en/european-defence-fund-request-for-
information/ ). Οι εταιρείες που είχαν υποβάλλει προτάσεις στο εν λόγω ΠΕΠ
και σε TOPICs συναφή με το EDF2022 θα πρέπει να τις επικαιροποιήσουν
ώστε αυτές να τύχουν αξιολόγησης.

2. Το παρόν συνοδευόμενο από το πρότυπο υποβολής πρότασης να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ και να αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό
μήνυμα στα μέλη του ΣΑΕΤΒ και σε εγκεκριμένα σημεία επαφής του HORIZON.

3. Χειριστής: Ασμχος (ΜΗ) Ιωάννης Κίτσιος, Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ,
τηλ. (210) 746-6513, ηλ.δνση: ditr.edf@gdaee.mil.gr.

Αριστείδης Αλεξόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (ΜΗ) Ι. Κίτσιος
ΔΑΕΤΕ/ΤΑΤΕ
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PROJECT PROPOSAL FORM

1. Project
Title: Full project title

2. Lead
Entity: Title

3.
Participating
MS:

Country names
4. Potential
Participating
MS:

Country names

5.
Participating
Entities:

Entity Titles
6. Potential
Participating
entities:

Entity Titles

7.
Prime: Num

8.
Midcap: Num

9. SME
EL: Num

10.
SME
MS:

Num
11.
RTO: Num

12. Specific
Challenge:

This section introduces the project and its strategic importance,
by describing the challenges addressed and the problems to
solve (250 words)

13. Scope
and Project
Objectives:

 This section gives indications about the thematic scope of the
activities to be supported. It provides the objectives and the
added value.
(500 words)

14. Targeted
Activities: This section describes the types of the activities to be supported.

They should be consistent with those laid down in the relevant
EDF WP. Keep in mind that different funding rates apply
depending on the type of activities (250 words)

15. High-
Level
Functional
Requirements
:

This section describes the High-Level Functional Requirements
on the expected results. These requirements should give a clear
indication of the expected performances. This can include
indications on how the actual results will be assessed against the
requirements, if specific testing and evaluation activities are
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foreseen (500 words)

16.
Innovation:

1 - TBB 2- Taxonomy 3- Free Text (Bullets)

To be filled in a
latter stage

To be filled in a latter
stage

Provide the innovation
in the project (bullets).
Not more than 10

17. Type of
Innovation:

☐Spin in ☐Integration ☐New Concept ☐New
Process

18.
Capability
Areas:

☐Protect ☐Inform ☐Command ☐Engage ☐
Sustain ☐Deploy

19.Ops
Domains : ☐Air ☐Land ☐Maritime ☐Cyber ☐Space ☐Joint

20.Type of
Actions to
be
supported :

☐Research ☐Development ☐Disruptiveness

21.
Project
Maturity:

☐Doctrine ☐Definition ☐Development ☐
Production/Deployment

TRL
IN

TRL
OUT

22. Estimated
Cost -
Expected
Funding (%)

Total Estimated Cost of the Program and per Member State.
All eligible actions except prototyping can be funded up to 65%
Prototyping can be funded up to 20%
There are bonuses over and above (PESCO, SME
participation, Midcaps etc). The matrix can also be annexed to
the template.

Work
Categories

% Work
Breakdown

Eligible
Cost

Eligible
Cost not

Grand
[M€]

Member
States

Total
Eligible



GENERAL DIRECTORATE OF DEFENCE
INVESTMENTS AND ARMAMENTS

DATE OF SUBMISSION:

Structure funded
by EU
Grant [%]

funded
by EU [%]

Contribution
[M€]

Cost
[M€]

STUDY
DESIGN
PROTO
TEST
CER/QAL
PLM TECH
AVERAGE
COST

23. Expected
impact:

Industry involvement foreseen
 Describe the expected role of industry in the project and

the actions expected to receive financial support through
EDF

Expected impact on the competitiveness of the European
Defence Technology and Industrial Base (EDTIB)

 Describe the expected impact
 Assess the added value in terms of consolidation of the

European industry in the sector
 Assess the possible impact on SMEs and mid-caps

participation
 Assess the added value in terms of security of supply
 Confirm that the project will not create unnecessary

duplications
Further Details

 The innovative or disruptive character of the topic (e.g.
mentioning radically new, game-changing approaches);

 If risks can be identified, how to mitigate them;
 Whether there are specific windows of opportunity that

should not be missed;

24.
Estimated
Duration

Per Category of actions duration of the project

25. Roadmap
(Scope)

Main steps planned:
 Clarify the main milestones planned for the project and related

content/achievements



GENERAL DIRECTORATE OF DEFENCE
INVESTMENTS AND ARMAMENTS

DATE OF SUBMISSION:

26. POC Name:
Entity:

27. Contact e-mail :
telephone:



GENERAL DIRECTORATE OF DEFENCE
INVESTMENTS AND ARMAMENTS

DATE OF SUBMISSION:

BLANK PAGE


