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Υποπροσκλήσεις:

Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_1α_45
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
2014-2020 με τίτλο: «Ενίσχυση της αναβάθμισης,
συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημ .....
ΒΑ_ΕΤΠΑ_1α_45
Τοπική ανάπτυξη, Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία
- Τουρισμός, Οικονομία, Απασχόληση
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016,
Πανεπιστήμια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
24-08-2017
Όχι
European Research Council
H2020 - CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF
CONCEPT GRANT
ERC-2018-POC
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR
RESEARCH AND INNOVATION
06-09-2017
Όχι
Science with and for Society
H2020 - Call for Proposals: EU PRIZE FOR WOMEN
INNOVATORS 2018
H2020-SWFS-PRIZE-2017-35
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR
RESEARCH AND INNOVATION
08-09-2017
Όχι
EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ελληνικών
φορέων στο Πρόγραμμα Τεχνολογίας GSTP του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (General Support
Technology Programme / ESA)
Διάστημα
Νομικά Πρόσωπα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
11-09-2017
Όχι

Προθεσμία Υποβολής

20-10-2017

Προθεσμία Υποβολής
16-01-2018

Προθεσμία Υποβολής
15-11-2017

Προθεσμία Υποβολής

06-10-2017
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Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_1α_45
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο: «Ενίσχυση της αναβάθμισης,
συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημ .....
ΒΑ_ΕΤΠΑ_1α_45
Τοπική ανάπτυξη, Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός, Οικονομία,
Απασχόληση
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016, Πανεπιστήμια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
24-08-2017
20-10-2017
Η πρόσκληση αφορά δράσεις με στόχο την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και
επέκταση ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο για την
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι δράσεις θα αφορούν κτιριακές
υποδομές και εξοπλισμό νέο ή αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενου καθώς και
δαπάνες που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη δραστηριότητας
που συμβάλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής
προτεραιότητας. Σχετίζεται δε άμεσα με τις προτεραιότητες που τίθενται στην
στρατηγική RIS3, για αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια. Η
δράση αφορά την χρηματοδότηση ερευνητικών φορέων ενισχύοντας τις υποδομές
τους με στόχο την δραστηριοποίηση των τοπικών και μη φορέων ανάπτυξης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υποδομές που θα ενισχυθούν αφορούν:
• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικούερευνητικού έργου για την βελτίωση και την εξέλιξη των μοναδικών τοπικών,
παραδοσιακών προϊόντων διατροφής προσανατολισμένα στην RIS3.
• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικούερευνητικού έργου για τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη των
περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης
στον παράκτιο χώρο.
• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικούερευνητικού έργου για την τεχνολογικά ασφαλή παραγωγή και διαχείριση
πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων με ταυτόχρονη αναβάθμιση και
συγκρότηση ενός νέου πλαισίου συστημικής οργάνωσης των προϊόντων του
Πολιτισμού, του Ψηφιακού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.
• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικούερευνητικού έργου για έξυπνες μεταφορές στο χώρο της Ναυτιλίας και του
Εμπορίου.
Αναφορικά με τις ως άνω δράσεις αξίζει να σημειωθεί ότι μείζον στόχος αποτελεί η
αναβάθμιση της έρευνας στην Περιφέρεια αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της
έρευνας για την ανάδειξη υφιστάμενων προϊόντων, καθώς την δημιουργία νέων
προϊόντων και μεταπροϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο εν
λόγω ερευνητική υποδομή θα πρέπει να καταλήγει στην δημιουργία προϊόντος το
οποίο θα διατίθεται για χρήση στο παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας και θα
είναι ευρέως δημοσιευμένο.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ από την 01/09/2017
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(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 20/10/2017 (ημερομηνία
λήξης υποβολής προτάσεων).
http://www.pepba.gr/prosklisi/%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%
CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-
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European Research Council
H2020 - CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT
ERC-2018-POC
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND
INNOVATION
06-09-2017
16-01-2018
Topic called:
ERC-2018-PoC: ERC Proof of Concept Grant
Objectives:
Frontier research often generates unexpected or new opportunities for commercial
or societal application. The ERC Proof of Concept Grants aim to maximise the value of
the excellent research that the ERC funds, by funding further work (i.e. activities
which were not scheduled to be funded by the original ERC frontier research grant)
to verify the innovation potential of ideas arising from ERC funded projects. Proof of
Concept Grants are therefore on offer only to Principal Investigators whose
proposals draw substantially on their ERC funded research.
Maximum size of grant and grant assessment
The financial contribution will be up to a maximum of EUR 150 000 for a period of 18
months. The ERC expects that normally, proof of concept projects should be
completed within 12 months. However, to allow for those projects that require more
preparation time, projects will be signed for 18 months. Given this initial flexibility,
extensions of the duration of proof of concept projects may be granted only
exceptionally.
The overall level of the funding offered will be assessed during the evaluation. The
funding requested by the applicant will be judged against the needs of the proposed
activity before award. The funding requested by the Principal Investigator must be
fully justified by an estimation of the actual costs for the proposed activities.
The Union financial contribution will take the form of the reimbursement of up to
100% of the total eligible and approved direct costs and of flat-rate financing of
indirect costs on the basis of 25% of the total eligible direct costs (excluding the
direct costs for subcontracting and the costs of resources made available by third
parties which are not used on the premises of the host institution.). The level of the
awarded grant represents a maximum overall figure – the final amount to be paid
must be justified on the basis of the costs actually incurred for the project.
Profile of the ERC Proof of Concept Grant Principal Investigator
All Principal Investigators in an ERC frontier research project, that is either on going
or has ended (where the duration of the project fixed in the ERC Grant Agreement
has ended) less than 12 months before 1 January 2018, are eligible to participate and
apply for an ERC Proof of Concept Grant.
For further information please refer to the ERC Work Programme 2018.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/erc-2018-poc.html
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Περισσότερα:

Science with and for Society
H2020 - Call for Proposals: EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2018
H2020-SWFS-PRIZE-2017-35
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND
INNOVATION
08-09-2017
15-11-2017
Topic called:
H2020-SWFS-2016-2017-35: EU Prize for Women Innovators 2018
Summary:
Europe urgently needs more innovators to stay competitive in the coming decades
and to spur economic growth. The large number of well-educated women who, for
various reasons, including lack of awareness, do not consider entrepreneurship as an
option, represents a tremendous untapped pool of innovation.
Awards have a strong potential to drive innovation through the recognition of
achievements and the promotion of role models. Therefore, the European
Commission created in 2011 a Prize for Women Innovators to increase public
awareness of this issue and to encourage women to exploit the commercial and
business opportunities and become entrepreneurs.
After the success of the forerunners of the contest in 2011, 2014, 2016 and 2017 the
Commission intends to continue its drive to spotlight women innovators and
entrepreneurs who have brought outstanding innovations to the market.
The EC wants to highlight the outstanding achievements of women innovators who
have (co-) founded a successful company and brought an innovation to market and
benefitted from Research and Innovation funding from the public or private sector.
The Commission will award up to three "EU Prize for Women Innovators" and one
"Rising Innovator Award" (female innovators - aged 30 years or under - at the start of
their careers) following a European-wide contest.
First Prize 100 000 EUR
Second Prize 50 000 EUR
Third Prize 30 000 EUR
Rising Innovator 20 000 EUR
You can receive regular updates on the contest via
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=womeninnovators and follow #WIPrizeEU on Twitter.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-swfs-prize-2017-35.html
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EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ελληνικών φορέων στο Πρόγραμμα
Τεχνολογίας GSTP του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (General Support
Technology Programme / ESA)
Διάστημα
Νομικά Πρόσωπα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
11-09-2017
06-10-2017
Σε συνέχεια της απόφασης συμμετοχής της Ελλάδας στα Προαιρετικά Προγράμματα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA) και για
την καλύτερη αξιοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στο βασικό Πρόγραμμα
Τεχνολογίας του Οργανισμού με τίτλο: General Support Technology Programme
(GSTP), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προσκαλεί τους
ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες) να εκφράσουν
το ενδιαφέρον τους για τα υπο-προγράμματα: GSTP Element 1 “DEVELOP” και GSTP
Element 2 “MAKE”.
Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση και καταγραφή των δυνατοτήτων
της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας,
ώστε: α) οι ελληνικοί φορείς να έλθουν σε επαφή με τις ευκαιρίες και τα
αντικείμενα που προσφέρει το Πρόγραμμα Τεχνολογίας GSTP της ESA και β) να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και η ευελιξία του Προγράμματος με βάση το
ενδιαφέρον και τις δυνατότητες της ελληνικής διαστημικής κοινότητας. Απώτερος
στόχος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ESA (ΓΓΕΤ) είναι η - κατά το δυνατόν ταχύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο Πρόγραμμα GSTP και
η αντίστοιχη εξασφάλιση των στόχων γεωγραφικής επιστροφής.
Τα βασικά σημεία των δύο υπο-προγραμμάτων του GSTP, στα οποία υπάρχει
δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών φορέων, είναι:
GSTP Element 1 "DEVELOP"
Περιλαμβάνει ανάπτυξη τεχνολογίας για την υποστήριξη μελλοντικών αποστολών
και επίγειων εφαρμογών. Το αρμόδιο Τμήμα ESA έχει καταρτίσει μια επιτομή
(compendium) από τεχνολογικές δράσεις οι οποίες έχουν προ – επιλεχθεί σύμφωνα
με την εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης τεχνολογίας του Οργανισμού και είναι
υποψήφιες προς ένταξη στο Σχέδιο Εργασιών του υπο - προγράμματος. Η ΓΓΕΤ
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους: (α) να διατρέξουν τις δράσεις του Compendium
και να εκφράσουν το σχετικό ενδιαφέρον με την ανάλογη επιχειρηματολογία
σύνδεσής του με τις δυνατότητες και την εμπειρία τους και (β) εκφράσουν το
περαιτέρω ενδιαφέρον τους για ένταξη μιας νέας δράσης (π.χ. επόμενη φάση /
συνέχιση προηγούμενης συμμετοχής σε πρόγραμμα ESA, δράση αύξησης του
επιπέδου Τεχνολογικής Ετοιμότητας (Technology Readiness Level, TRL) μιας
τεχνολογίας ή νέα δράση που προέρχεται από άλλη εμπειρία του φορέα στον τομέα
του Διαστήματος είτε άλλη εξειδίκευσή του με εφαρμογή στο Διάστημα).
GSTP Element 2 "ΜΑΚΕ"
Υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επίδειξη συγχρηματοδοτούμενων
δράσεων τεχνολογίας που προέρχονται ή συνδέονται με την αγορά. Υπογραμμίζεται
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ότι, για τη συμμετοχή στην αντίστοιχη - μόνιμα ανοικτή - Προκήρυξη της ESA,
κρίνονται ως σημαντικά δύο στοιχεία: (α) εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων
του Οργανισμού και (β) εξασφάλιση του ανάλογου ποσοστού συγχρηματοδότησης
από τους ενδιαφερομένους. Παράλληλα, το υπο-πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα
για υποβολή και υλοποίηση τεχνολογικών ιδεών του ενδιαφερομένου οι οποίες
συνδέονται με τη δική του στρατηγική ανάπτυξης τεχνολογίας και προϊόντων. Η ΓΓΕΤ
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το υπο –
πρόγραμμα συνυποβάλλοντας τη βασική ιδέα της – εν δυνάμει – πρότασής τους.
Επισημαίνεται ότι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις υπο –
προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδέσουν τις δυνατότητές τους
(εμπειρία, υποδομή, συμμετοχή σε προγράμματα / συνεργασίες, προϊόντα /
εφαρμογές) με το αντικείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπροσθέτως, για
την επικαιροποίηση της καταγραφής των συνολικών ελληνικών δυνατοτήτων στον
τομέα του Διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εντάξουν το τεχνολογικό
αντικείμενο τους στον αντίστοιχο κατάλογο ESA.
Η ελληνική αντιπροσωπεία προβλέπεται να διοργανώσει σχετική ενημερωτική
Ημερίδα κατά την οποία ειδικευμένα στελέχη της ESA θα περιγράψουν και θα
διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και θα συζητήσουν τις
δυνατότητες και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Παρακαλούμε για την ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος έως την 6η Οκτωβρίου
2017 στο αρμόδιο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της ΓΓΕΤ.
Αρμόδια στελέχη ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών για πρόσθετες πληροφορίες
και για την υποβολή ενδιαφέροντος: Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 2107458118, ηλεκτρ.
διεύθυνση: vkas@gsrt.gr, Κώτσιας Μιχαήλ, τηλ. 2107458115, ηλεκτρ. διεύθυνση:
m.kotsias@gsrt.gr.
https://goo.gl/ugDhaQ

Τμήμα Ερευνητικών Προτάσεων και Διάχυσης Αποτελεσμάτων - Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού - Δ.Π.Θ. Τηλ.: 25410 79459
e-mail: mtsalkat@civil.duth.gr - http://www.rescom.duth.gr
7
η
Ε-04-01-01/1 Έκδοση/18-11-2015
ISO 9001:2008

