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Secure societies – Protecting freedom and security of
Europe and its citizens
H2020-Calls for Proposals-DIGITAL SECURITY
H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Ασφάλεια
Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR
RESEARCH AND INNOVATION
27-10-2017
Όχι
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
01-12-2017
Όχι

Προθεσμία Υποβολής
15-03-2018

Προθεσμία Υποβολής

16-01-2018
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Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
H2020-Calls for Proposals-DIGITAL SECURITY
H2020-SU-DS-2018-2019-2020
Ασφάλεια
Νομικά Πρόσωπα
EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION
27-10-2017
15-03-2018
Topics Called:
SU-DS01-2018 - IA Innovation action
SU-DS05-2018-2019 - IA Innovation action
SU-DS04-2018-2020 - IA Innovation action
SU-DS05-2018-2019 - IA Innovation action
SU-DS03-2019-2020 - IA Innovation action
SU-DS05-2018-2019 - RIA Research and Innovation action
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020
/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Όλες οι Θεματικές Περιοχές
Φυσικά Πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)
01-12-2017
16-01-2018
Διττός στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι αφενός η υποστήριξη της
υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και
αφετέρου η
προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας,
στο πλαίσιο της προσπάθειας για την στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της
Χώρας.
Τα ερευνητικά έργα της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα –
Ινστιτούτα της Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), εμπλουτίζοντας τις
ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή
επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές. Η δράση αυτή έρχεται σε
συνέχεια και συμπληρωματικά των πρόσφατων προκηρύξεων του ΕΛΙΔΕΚ για την
ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο
πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης της έρευνας που διεξάγεται στη Χώρα.
Επιπλέον, η δράση αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας
στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστημόνων αλλά και την προσέλκυση
των αντίστοιχων που εργάζονται στο εξωτερικό.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν.
4485/2017)των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ερευνητές των
Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), των Ερευνητικών
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, ΑΣΕΙ της Χώρας και αποτελούν προσωπικό των Φορέων, οι οποίοι είναι
κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του ΕΛΙΔΕΚ (άρθρο 2 παρ. 2α του Ν. 4429/2016),
όπως συγκεκριμενοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης παρακάτω.
Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής
προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει και δεν
τίθενται κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί.
Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε
ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές
επίπεδο και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι
προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από μία διαδικασία
αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν καταξιωμένοι ερευνητές, ειδικοί στις
επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη. Η όλη
διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν
όλα τα μέρη που συμμετέχουν.
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Περισσότερα:

Κάθε μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/Ερευνήτρια επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο
πρόταση ως ΕΥ. Επίσης επιτρέπεται να ορισθεί ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε μία
ακόμη πρόταση ερευνητικού έργου σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω δύο περιορισμών, όλες οι προτάσεις στις
οποίες συμμετέχει το εν λόγω πρόσωπο, καθίστανται μη επιλέξιμες και ως εκ
τούτου δεν προχωρούν στην διαδικασία αξιολόγησης.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υποβάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο σε
μία από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:
Α. Φυσικές Επιστήμες
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
Δ. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα
Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες
Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Η. Περιβάλλον και Ενέργεια
Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας
Τα επιστημονικά πεδία κάθε επιστημονικής περιοχής θα είναι διαθέσιμα στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της παρούσας προκήρυξης υπό την μορφή
καταλόγου με την δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop down menu).
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια του προτεινόμενου ερευνητικού έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 24
και 36 μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ερευνητικού έργου
ορίζεται η ημερομηνία αποδοχής της διαχείρισης του έργου από τον ΦΥ και η
ένταξή του στον προϋπολογισμό του ΦΥ (Ν.4485/2017). Η διαδικασία και οι όροι για
την τροποποίηση της χρονικής διάρκειας της υλοποίησης του έργου περιγράφονται
στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η υποβολή της κάθε πρότασης θα γίνει από τον ΕΥ στην ειδική για την παρούσα
προκήρυξη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΛΙΔΕΚ σε δύο φάσεις. Αναλυτικά, για την
πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης
Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα
παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):
στο email: askelidekdep@elidek.gr
και στα τηλέφωνα 210 64 12 410, 412, 417.
Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παρέχεται στο
email: helpelidekdep@elidek.gr
http://www.elidek.gr/call/1i-prokiryxi-erevnitikon-ergon-elidek-gia-tin-enischysi-tonmelon-dep-ke-erevnitontrion-ke-tin-promithia-erevnitikou-exoplismou-megalisaxias/
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