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Πρόγραμμα:
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Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:

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

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής
ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους
τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ,
υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαί .....
44, 2267
Υγεία, Τρόφιμα, Τοπική ανάπτυξη, Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Περιβάλλον,
Μηχανολογία, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και
πολιτισμική ανάπτυξη, Έρευνα & Ανάπτυξη, Γεωργία,
Γεωεπιστήμες
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και Φορείς Έρευνας και
Τεχνολογίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
24-07-2017
Όχι
European Research Council
H2020 - Call for Proposals: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC
STARTING GRANT (ERC-2018-STG)
ERC-2018-STG
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR
RESEARCH AND INNOVATION
24-07-2017
Όχι
European Research Council
H2020 - Call for Proposals: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC
SYNERGY GRANT (ERC-2018-SYG)
ERC-2018-SYG
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR
RESEARCH AND INNOVATION
24-07-2017
Όχι

Προθεσμία Υποβολής

26-10-2017

Προθεσμία Υποβολής
17-10-2017

Προθεσμία Υποβολής
14-11-2017
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Ενημέρωση για προτάσεις συνεργασίας
Αναλυτικός Κατάλογος
Ενημερωτικό Φυλλάδιο – 07/08/2017
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

Περισσότερα:

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για
ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ,
υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαί .....
44, 2267
Υγεία, Τρόφιμα, Τοπική ανάπτυξη, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
Περιβάλλον, Μηχανολογία, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική
ανάπτυξη, Έρευνα & Ανάπτυξη, Γεωργία, Γεωεπιστήμες
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
24-07-2017
26-10-2017
Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με
ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1:
«Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»,
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των
συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».
Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€. Η Δημόσια Δαπάνη
της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36
μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
(300.000€) και εφόσον συμμετέχουν δύο (2) επιχειρήσεις και παραπάνω θα
χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).
Δικαιούχοι της Δράσης είναι 1) υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2) Φορείς Έρευνας και
Τεχνολογίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η
25.07.2017 ώρα 12.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 26.10.2017 ώρα 14.00. Δεν
τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το
σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 26.10.2017.
http://www.peproe.gr/m-bulleting/m-calls/404-inv44.html
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Ενημέρωση για προτάσεις συνεργασίας
Αναλυτικός Κατάλογος
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
Δικαιούχοι:
Φορέας Κοινοποίησης:
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

European Research Council
H2020 - Call for Proposals: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT (ERC2018-STG)
ERC-2018-STG
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND
INNOVATION
24-07-2017
17-10-2017
Objectives
ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the
career stage at which they are starting their own independent research team or
programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking
nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
Size of ERC Starting Grants
Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5
years (The maximum award is reduced pro rata temporis for projects of a shorter
duration. This does not apply to ongoing projects).
However, up to an additional EUR 500 000 can be requested in the proposal to cover
(a) eligible "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an
Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant
and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities (As
any additional funding is to cover major one-off costs it is not subject to pro-rata
temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed
during evaluation).

Περισσότερα:

Profile of the ERC Starting Grant Principal Investigator
The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to
7 years prior to 1 January 2018. The effective elapsed time since the award of the
first PhD can be reduced in certain properly documented circumstances.
A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the
potential for research independence and evidence of maturity, for example by having
produced at least one important publication as main author or without the
participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be
able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to
their research field and career stage, including significant publications (as main
author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or
in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may
also demonstrate a record of invited presentations in well-established international
conferences, granted patents, awards, prizes etc.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/erc-2018-stg.html
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Πρόγραμμα:
Τίτλος:
Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:
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Φορέας Κοινοποίησης:
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Προθεσμία Υποβολής:
Περίληψη Πρόσκλησης:

European Research Council
H2020 - Call for Proposals: CALL FOR PROPOSALS FOR ERC SYNERGY GRANT (ERC2018-SYG)
ERC-2018-SYG
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND
INNOVATION
24-07-2017
14-11-2017
Objectives
ERC Synergy Grants are intended to enable minimum two to maximum four Principal
Investigators and their teams to bring together complementary skills, knowledge,
and resources in new ways, in order to jointly address ambitious research problems.
The aim is to promote substantial advances at the frontiers of knowledge, to crossfertilize scientific fields, and to encourage new productive lines of enquiry and new
methods and techniques, including unconventional approaches and investigations at
the interface between established disciplines. This should enable transformative
research not only at the forefront of European science but also to become a
benchmark on a global scale.
Applicants Principal Investigators must demonstrate the synergies,
complementarities and added value that could lead to breakthroughs that would not
be possible by the individual Principal Investigators working alone.
Size of ERC Synergy Grants
Synergy Grants may be awarded up to a maximum of EUR 10 000 000 for a period of
6 years. The maximum award is reduced pro rata temporis for projects of a shorter
duration. This does not apply to ongoing projects.
However, up to an additional EUR 4 000 000 in total can be requested in the proposal
to cover (a) eligible "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an
Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant
and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities. As
any additional funding is to cover major one-off costs it is not subject to pro-rata
temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed
during evaluation.
Profile of the ERC Synergy Grant Principal Investigators
Groups applying for the ERC Synergy Grant must be made up of a minimum of two
and a maximum of four Principal Investigators and, as necessary, their teams. One of
the Principal Investigators must be designated as the Corresponding Principal
Investigator.
Applications are expected from a group of innovative and active Principal
Investigators and must present an early achievement track-record or a 10-year trackrecord whichever is most appropriate for their career stage (see Starting,
Consolidator and Advanced Grant profiles in the ERC Work Programme 2018). There
is little prospect of an application succeeding in the absence of such a record.
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Περισσότερα:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/erc-2018-syg.html
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