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Ερευνητικές Περιοχές:
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Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
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Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
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Υποπροσκλήσεις:
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Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Υποπροσκλήσεις:
Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Υποπροσκλήσεις:

ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020
ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 20142020: Call for proposals for standard projects
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI)
01-08-2017
Όχι
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
11-08-2017
Όχι
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
11-08-2017
Όχι
ERA.NET RUS PLUS
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUSPLUS
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Νομικά Πρόσωπα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27-07-2017
Όχι

Προθεσμία Υποβολής
09-11-2017

Προθεσμία Υποβολής
31-12-2017

Προθεσμία Υποβολής

31-12-2017

Προθεσμία Υποβολής

19-09-2017
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020
ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for
standard projects
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI)
01-08-2017
09-11-2017
Attention:
In the framework of this call for standard projects, the same organisation can
participate only once as Applicant under each Priority. No limitation applies for the
participation at partner level.
In case an organisation participates in more than one project as Applicant under the
same Priority, all concerned projects submitted within that Priority will be considered
ineligible under this call.
An Applicant cannot be awarded more than two (2) grants as Lead Beneficiary.
Summary:
In the context of this call for proposals and according to the Joint Operational
Programme, the Joint Monitoring Committee has decided to open this call to the 4
Thematic Objectives and the 11 Priorities of the Programme, as shown below:
Objectives and Priorities:
A.1 Business and SMEs development
A.1.1: Support innovative start-up and recently established enterprises, with a
particular focus on young and women entrepreneurs and facilitate the protection of
their Intellectual Property Rights and commercialisation where applicable
A.1.2: Strengthen and support euro-Mediterranean networks, clusters, consortia and
value-chains in traditional sectors (agro-food, tourism, textile/clothing, etc.) and
nontraditional sectors (innovative ideas solutions for urban development, ecohousing, sustainable water-related and other clean technologies, renewable energy,
creative industries, etc.)
A.1.3: Encourage sustainable tourism initiatives and actions aimed at diversifying into
new segments and niches
A.2 Support to education, research, technological development and innovation
A.2.1: Support technological transfer and commercialisation of research results,
strengthening the linkages between research, industry and other private sector
actors
A.2.2: Support SMEs in accessing research and innovation, also through clustering
A.3 Promotion of social inclusion and the fight against poverty
A.3.1: Provide young people, especially those belonging to the NEETS, and women,
with marketable skills
A.3.2: Support social and solidarity economic actors, also in terms of improving
capacities and cooperation with public administrations for services provision
B.4 Environmental protection, climate change adaptation and mitigation
B.4.1: Support sustainable initiatives targeting innovative and technological solutions
to increase water efficiency and encourage use of non-conventional water supply
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Περισσότερα:

B.4.2: Reduce municipal waste generation, promote source-separated collection and
its optimal exploitation, in particular its organic component
B.4.3: Renewable energy and energy efficiency - Support cost-effective and
innovative energy rehabilitations relevant to building types and climatic zones, with a
focus on public buildings
B.4.4: Integrated Coastal Zone Management - Incorporate the Ecosystem-Based
management approach to ICZM into local development planning, through the
improvement of intra-territorial coordination among different stakeholders
The cross-border dimension of the projects is the specific and strategic feature of the
ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, representing a key driver for the
Programme effectiveness.
For standard projects, partnerships shall include a minimum of three (3) countries
and shall include at least one (1) EU Mediterranean Country (EUMC) and one (1)
Mediterranean Partner Country (MPC). Further information on partnership’s
composition are available in the Guidelines for Applicants.
The Programme contribution to the projects covers up to 90% of the total eligible
costs of the project.
The remaining percentage, which cannot be lower than 10% of the total eligible costs
of the project, has to be provided by the project partners’ own resources, or by
public and private sources other than European Community Budget or the European
Development Fund, as co-financing rate.
The project total contribution from the Programme must be within a minimum of €
1.000.000 and a maximum of € 3.000.000.
The total cost of the project and related budget cannot exceed € 3.500.000 including
co-financing. At least 50% of the total eligible costs of the project shall be dedicated
to activities implemented in Mediterranean Partner Countries.
Applications must be submitted using the online Application Form available at
http://eform.enicbcmed.eu.
For any technical support concerning the online Application Form, you can send an
email to: eformsupport@regione.sardegna.it.
All documents included in the Application Pack can be downloaded from the
Programme website at www.enicbcmed.eu). Proposals must be submitted only in
one of the following languages: English or French.
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/submit-a-project-proposal
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

Περισσότερα:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
11-08-2017
31-12-2017
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει τον
Οκτώβριο του 2017 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων.
Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη
διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.
Η δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ),
αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της
Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε
Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.
Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι
οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί
από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της προκήρυξης-προδημοσίευσης.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000.€
Σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιστημονικές περιοχές έρευνας, το
ύψος της υποτροφίας και την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το
κείμενο της προδημοσίευσης.
http://www.elidek.gr/2017/08/07/prodimosiefsi-2i-prokiryxi-ypotrofion-elidek-giaypopsifious-didaktores/
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

Περισσότερα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
11-08-2017
31-12-2017
Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Ελληνικών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών
Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014 ότι επίκειται (εντός του Σεπτεμβρίου 2017) η
ανακοίνωση της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών Ερευνητικών κέντρων (ΕΚ).
Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων
ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί
υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητές/τριες των
(ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων του αρ. 13α του ν. 4310/2014.
Τα ερευνητικά έργα των ΕΥ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που
διεξάγονται σε αυτά, με την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των
ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου θα υλοποιηθούν.
Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι ΑΕΙ ή ΕΚ
της χώρας στο προσωπικό του οποίου ανήκει ο ΕΥ του κάθε έργου. Ο ΦΥ θα παρέχει
βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση
του.
Στην υλοποίηση του έργου μπορεί να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΕΥ της
πρότασης, Ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που ανήκει στον ΦΥ ή άλλων ΑΕΙ
και ΕΚ της χώρας, καθώς και Μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες,
μεταπτυχιακοί φοιτητές και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί,
οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΕΥ.
Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε
ερευνητικό τομέα αιχμής και να πληροί κριτήρια επιστημονικής ποιότητας και
αριστείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις
επιστημονικές περιοχές έρευνας, την υποβολή των προτάσεων, τη χρηματοδότηση
και τη διάρκεια των έργων, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το κείμενο της
προδημοσίευσης.
http://www.elidek.gr/2017/08/07/1i-prokiryxi-erevnitikon-ergon-elidek-gia-tinenischysi-melon-dep-ai-ke-erevniton-erevnitikon-kentron/
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

ERA.NET RUS PLUS
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Νομικά Πρόσωπα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
27-07-2017
19-09-2017
Στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη
συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων, καινοτομικού χαρακτήρα, μεταξύ
των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία,
Αυστρία, Ρουμανία.
Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα
πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων από
τουλάχιστον δύο χώρες (οπωσδήποτε Ελλάδα, Ρωσία). Οι προτάσεις από ελληνικής
πλευράς πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα μία ελληνική επιχείρηση. Η
συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και ερευνητικών φορέων είναι αυτονόητη.
Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι
προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η
συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000,00 € και θα κατανεμη θεί
μέχρι το συνολικό ποσό των 100.000 € ανά πρόταση (εφόσον υπάρχει ελληνική
συμμετοχή).
Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος
υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2017
Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης για την ελληνική πλευρά σύμφωνα με
την RIS3 είναι οι ακόλουθες:
Agrofood
Life sciences & Health – Medicine
ICT
Energy
Environment & sustainable growth – climate change
Transports & Logistics
Materials – Constructions
Culture – Tourism – Cultural & Creative Industries.
Οι προτάσεις θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που
περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (Guide for Applicants, Call Announcement,
Terms of Reference κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε
εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι
διάρκειας από 24 έως 36 μηνών.
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Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα

Περισσότερα:

Η διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει σε ένα στάδιο επιλογής
ολοκληρωμένων προτάσεων (δεν θα υπάρξει στάδιο προκαταρκτικών προτάσεων).
Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις καθώς και οι θεματικοί τομείς και
οι προϋποθέσεις για τους εταίρους των άλλων χωρών μπορούν να αναζητηθούν
στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://eranet-rus.eu/en/196.php
όπου υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα έγγραφα: Call Announcement, Guide
for Applicants, Terms of Reference.
Αρμόδιος στην Γ.Γ.Ε.Τ.:
Διεύθυνση Διεθνών Ε&Τ Συνεργασιών,
Τμήμα Β’ διμερών & πολυμερών Ε&Τ σχέσεων,
κ. Πέτρος Σαμπατάκος (p.sampatakos@gsrt.gr), τηλ. 2107458096.
https://goo.gl/abrfXb
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