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Πρόγραμμα:
Τίτλος:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Προθεσμία Υποβολής

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Κωδικός:

25/02/2019

Ερευνητικές Περιοχές:

Φυσικές επιστήμες, Υγεία, Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών, Περιβάλλον, Μηχανολογία, Μαθηματικά, Κοινωνική
και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Διοίκηση Υπηρεσίες, Γεωργία, Γεωεπιστήμες

Δικαιούχοι:

Φυσικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/11/2018
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
2

Πρόγραμμα:

Marie Sklodowska-Curie actions

Τίτλος:

H2020 - Call for Proposals: MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH
AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-RISE-2019)

Κωδικός:

H2020-MSCA-RISE-2019

Ερευνητικές Περιοχές:

Όλες οι Θεματικές Περιοχές

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Προθεσμία Υποβολής

02/04/2019

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH
INNOVATION
Ημερομηνία Δημοσίευσης: AND
27/10/2017
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
3

Πρόγραμμα:

Euratom

Τίτλος:

Η2020 - Call for Proposals - NUCLEAR FISSION AND RADIATION
PROTECTION RESEARCH

Κωδικός:

H2020 - NFRP-2019-2020

Ερευνητικές Περιοχές:

Περιβάλλον, Ενέργεια

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH
AND INNOVATION

Προθεσμία Υποβολής

25/09/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/12/2018
Υποπροσκλήσεις:
Όχι

Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού - Δ.Π.Θ.
Τηλ.: 25310 39080, fax: 25310 39020
email: xlamprak@kom.duth.gr - http://www.rescom.duth.gr
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Πρόγραμμα:

3rd HEALTH PROGRAMME

Τίτλος:

Ηealth – Call for Proposals for Projects 2018

Κωδικός:

HP-PJ-04-2018

Ερευνητικές Περιοχές:

Υγεία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH
AND INNOVATION

Προθεσμία Υποβολής

13/03/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/12/2018
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
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Πρόγραμμα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Τίτλος:

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/Τριών

Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:

Φυσικές επιστήμες, Υγεία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Περιβάλλον,
Μηχανολογία, Μαθηματικά, Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη,
Διοίκηση - Υπηρεσίες, Γεωργία, Γεωεπιστήμες

Δικαιούχοι:

Φυσικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

29/11/2018

Προθεσμία Υποβολής:

25/02/2019

Περίληψη Πρόσκλησης:

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων
υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ)
είναι
Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να
υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για να κατευθύνουν την υλοποίηση
ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους
ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική
και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας
(ΕΟ) του έργου, και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του
υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων
που εργάζονται στο εξωτερικό.
Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρόταση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να
αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να
πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
(παρ.12 του άρθρου 24 του Ν4386/2016). Οι ΜΕ-ΕΥ πρέπει να επιδείξουν τον
πρωτοποριακό χαρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους
πρότασης. Μέλημα των ΜΕ-EY θα είναι ο συνεχής έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής
υλοποίησης του έργου, τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο, σε
συμφωνία με όσα προτείνονται στην ερευνητική Πρόταση.

Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού - Δ.Π.Θ.
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Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και
άλλοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,
επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες, καθώς και λοιπό προσωπικό που ανήκει είτε στον
Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) είτε σε Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ).
Το Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Α.Σ.Ε.Ι.). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του ερευνητικού Έργου, ο Φορέας Υποδοχής
παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου.
Τα ερευνητικά Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία
αξιολόγησης. Οι ερευνητικές Προτάσεις θα κριθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ)
αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις
Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ) της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5
παρ.6 Ν.4429/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η όλη διαδικασία διέπεται από
αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.
Κάθε ερευνητική Πρόταση θα υποβάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο μίας (1) από τις
ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:
ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης υποβολών: 25 Φεβρουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από
το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο email: askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.
Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται
αποκλειστικά στο email: helppd@elidek.gr

Περισσότερα:

http://www.elidek.gr/2018/11/29/2145/?fbclid=IwAR3UmBbGmH6WAhGTKcscJsRdlEiDqu
CFWUt5In0MnOsongXOr4ByApQy_rE
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Πρόγραμμα:

Marie Sklodowska-Curie actions

Τίτλος:

H2020 - Call for Proposals: MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-RISE-2019)

Κωδικός:

H2020-MSCA-RISE-2019

Ερευνητικές Περιοχές:

Όλες οι Θεματικές Περιοχές

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

27/10/2017

Προθεσμία Υποβολής:

02/04/2019

Περίληψη Πρόσκλησης:

Objective:
The RISE scheme promotes international and cross-sector collaboration through
exchanging research and innovation staff, and sharing knowledge and ideas from
research to market (and vice-versa).
The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and
rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative ideas into innovative
products, services or processes.
Scope:
RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular
SMEs), based in Europe (EU Member States and Horizon 2020 Associated Countries) and
outside Europe (third countries).
Support is provided for the development of partnerships in the form of a joint research
and innovation project. This is aimed at knowledge sharing via international as well as
intersectoral mobility, based on secondments of research and innovation staff
(exchanges) with an in-built return mechanism.
The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation
of a joint research and innovation project by seconding and/or hosting eligible staff
members. Secondments shall always take place between legal entities independent from
each other[1].
RISE should exploit complementary competences of the participating organisations, as
well as other synergies, and enable networking activities, organisation of workshops and
conferences to facilitate sharing of knowledge, new skills acquisition and career
development for research and innovation staff members.
RISE proposals can focus either on one dimension of mobility (intersectoral /
international), or include a combination of both.
Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers and can also include
administrative, managerial and technical staff directly involved in the research and
innovation activities of the proposal.

Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού - Δ.Π.Θ.
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email: xlamprak@kom.duth.gr - http://www.rescom.duth.gr
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Support for the exchanges between institutions within Europe (EU Member States and
Horizon 2020 Associated Countries) covers only intersectoral secondments. Exchanges
with institutions from and to third countries can be intersectoral as well as within the
same sector.
Secondments between institutions established in third countries or within the same EU
Member State or Horizon 2020 Associated Country will not be supported.
Expected Impact:
At staff member level:
Increased set of skills, both research-related and transferable ones, leading to improved
employability and career prospects both in and outside academia
Increase in higher impact R&I output, more knowledge and ideas converted into products
and services
Greater contribution to the knowledge-based economy and society
At organisation level:
Enhanced cooperation and transfer of knowledge between sectors and disciplines
Strengthening of international and intersectoral collaborative networks
Boosting of R&I capacity among participating organisations
At system level:
Increase in international, interdisciplinary and intersectoral mobility of researchers in
Europe
Strengthening of Europe's human capital base in R&I
Increase in Europe's attractiveness as a leading destination for R&I
Better quality R&I contributing to Europe's competitiveness and growth
Περισσότερα:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic
-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=rise;typeCodes=1;statusCodes=

Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
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Πρόγραμμα:

Euratom

Τίτλος:

Η2020 - Call for Proposals - NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION
RESEARCH

Κωδικός:

H2020 - NFRP-2019-2020

Ερευνητικές Περιοχές:

Περιβάλλον, Ενέργεια

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

21/12/2018

Προθεσμία Υποβολής:

25/09/2019

Περίληψη Πρόσκλησης:

Topics Called:
NFRP-2019-2020-16
NFRP-2019-2020-04
NFRP-2019-2020-06
NFRP-2019-2020-11
NFRP-2019-2020-14
NFRP-2019-2020-15
NFRP-2019-2020-03
NFRP-2019-2020-08
NFRP-2019-2020-13
NFRP-2019-2020-09
NFRP-2019-2020-17
NFRP-2019-2020-07
NFRP-2019-2020-02
NFRP-2019-2020-05
NFRP-2019-2020-12
NFRP-2019-2020-10
NFRP-2019-2020-01

Περισσότερα:

-

CSA Coordination and support action
IA Innovation action
RIA Research and Innovation action
CSA Coordination and support action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
CSA Coordination and support action
CSA Coordination and support action
IA Innovation action
CSA Coordination and support action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action
RIA Research and Innovation action

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfr
p-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2019-2020/1/1/1/default-group
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Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού - Δ.Π.Θ.
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Πρόγραμμα:

3rd HEALTH PROGRAMME

Τίτλος:

Health - Call for Proposals for Projects 2018- - IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES
TO PROMOTE HEALTH AND PREVENT NON-COMMUNICABLE DISEASES AND TO
REDUCE HEALTH INEQUALITIES

Κωδικός:

HP-PJ-04-2018

Ερευνητικές Περιοχές:

Υγεία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

20/12/2018

Προθεσμία Υποβολής:

13/03/2019

Περίληψη Πρόσκλησης:

TOPIC : Transferring the Wholegrain promotion intiative to other countries
Scope:
Non-communicable chronic diseases have a major impact on the health of European
citizens on the burden on health systems, and on the productivity of our societies.
Contributing for decision makers in Member States to have the most up to date
knowledge on best practices related to the reduction of such burden is thus most relevant
to better support national health systems and EU citizens. Supporting the awareness,
commitment and roll-out of initiatives that have shown to work is an essential way of
creating and delivering value to the citizens.
Whereas a best practice cannot be replicated without adaptation and adjustment, the
results, experience of ongoing and past initiatives always constitute a wealth of relevant
knowledge. Taking them into consideration may allow to avoid mistakes or to leap frog
painful development steps; ignoring them may result in huge wastes of time and
resources, and of opportunities to improve public health.
Public health authorities should have access to the best scientific evidence base and to
the expert evaluation of tried practices whenever considering disease prevention and
management options. They should also have the opportunity to be briefed directly by
those that have successfully led (past) initiatives and discuss, among others, pitfalls and
success factors. Finally, they should be supported in the key steps of preparation of
implementation so as to increase scope and likelihood of success.
Building on such information and support, and considering their national context and
political priorities, Member States can then be in a better position to proceed with wide
scale implementation of validated best practices and interventions. The stronger the
commitment and the wider the roll-out, the more promising the results for the patients
and citizens will be. In order to support this process of promoting that more tested
solutions benefit the citizen as fast and wide as possible, the Commission has set up the
Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non
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Communicable Diseases This Group selects best practices for transfer between countries
with the support of the 3rd Health Programme and other sources.
During a marketplace workshop in March 2018 the Danish Whole Grain Partnership
(WGP) initiative was presented to Member States. Afterwards, several Member States
have already expressed interest in wider rolling out of this practice and the Commission
wishes to further support this process.
For that purpose, this call for proposals is being launched to facilitate the transfer of this
best practice to other countries.
Topic 3 - Transferring the Danish Whole Grain Partnership initiative to other countries
The proposals should describe how the concept of WGP will be deployed in the
participating Member States, including how the responsible authorities will be involved
and their commitment secured with the objective of achieving the sustainable widest
possible roll-out of the practice by the end of the action. The major parts of
implementation should take place in a duration of up to 3 years.
Among others, the proposals should describe how actions will be taken to:
assess the preparedness and feasibility of (local, regional, national) health departments in
selected countries for introducing WGP;
increase the awareness among policy-makers and health professionals of the importance
of whole grain as a part of a diet to promote health and prevent diseases;
develop, adopt, translate and provide high quality implementation tools for WGP;
inform and educate food business operators to get their commitment to use more whole
grain in their products (such as bread, pasta and rice) and to increase their offer of whole
grain options, in the appropriate context (namely with the assurance - via the use of
nutrition profiles or other effective action - that the initiative will not promote nutrionally
unbalanced products);
implement local, regional or national activities for contextualised practice transfer;
monitor the implementation process and assess the outcome of the implementation of
WGP;
design measures to assess and increase the sustainability of WGP after the
implementation phase;
develop opportunities and supportive networks for capacity building between the
participating countries and the EU.
Actions such as feasibility assessments or studies, legal checks, needs assessment
(including training), cost estimations, preparation of replication manuals (including
translations where necessary), study visits and twinning, workshops with stakeholders,
etc., would be expected. Unless duly justified, it is expected that the public health
authorities of at least the following countries will be involved: Denmark, Luxembourg,
Norway, Romania and Slovenia.
The proposals should describe and justify which indicators will be used to measure
outcome (e.g.: increase in daily intake of whole grain, increase in use of whole grain in
food products, increase in offer of whole grain options) and to monitor the
implementation of the action and measure the success of transferring the best practice
(e.g. number of committed food business operators; translation and
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validation of guidelines and tools). To complement the task of monitoring and evaluation,
the selected proposal will be provided with an OECD guide to support the monitoring of
the implementation of best practices in general and the design of indicators in particular.
The OECD may also provide specific advice to this action on how to optimise the
cost-effectiveness of the best practice and an economic analysis of its results.
Περισσότερα:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj
-04-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-04-2018/1/1/1/default-group&call
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