Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα
Συνοπτικός Κατάλογος
08/02/2021
1

Πρόγραμμα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ) 2014-2021

Τίτλος:

Πρόσκληση 1 «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού» με τίτλο
«Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού - Μονάδες
Αφαλάτωσης»

Κωδικός:

Output_1_1_01

Ερευνητικές Περιοχές:

Περιβάλλον, Έρευνα & Ανάπτυξη

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»

Προθεσμία Υποβολής

26/03/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/12/2020
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
2

Πρόγραμμα:
Τίτλος:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Προθεσμία Υποβολής

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Κωδικός:

08/03/2021

Ερευνητικές Περιοχές:

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

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/12/2020
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
3

Πρόγραμμα:

PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2021

Τίτλος:

Call for proposals for simple programmes 2021 – Promotion of
agricultural products (AGRIP-SIMPLE-2021)

Κωδικός:

AGRIP-SIMPLE-2021

Ερευνητικές Περιοχές:

Γεωργία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH
& INNOVATION

Προθεσμία Υποβολής

28/04/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/01/2021
Υποπροσκλήσεις:
Όχι
Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.
Τηλ.: 25310 39080, 25410 79459
email: proposals@rescom.duth.gr - https://rescom.duth.gr
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Πρόγραμμα:

PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2021

Τίτλος:

Call for proposals for multi programmes 2021 – Promotion of
agricultural products (AGRIP-MULTI-2021)

Κωδικός:

AGRIP-MULTI-2021

Ερευνητικές Περιοχές:

Γεωργία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH
& INNOVATION

Προθεσμία Υποβολής

28/04/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/01/2021
Υποπροσκλήσεις:
Όχι

Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.
Τηλ.: 25310 39080, 25410 79459
email: proposals@rescom.duth.gr - https://rescom.duth.gr
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Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα
Αναλυτικός Κατάλογος
08/02/2021
1

Πρόγραμμα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ) 2014-2021

Τίτλος:

Πρόσκληση 1 «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού» με τίτλο «Εφαρμογή
Συστημάτων Διαχείρισης Νερού - Μονάδες Αφαλάτωσης» - Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΑΤΩΝ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου Περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021)

Κωδικός:

Output_1_1_01

Ερευνητικές Περιοχές:

Περιβάλλον, Έρευνα & Ανάπτυξη

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

10/12/2020

Προθεσμία Υποβολής:

26/03/2021

Περίληψη Πρόσκλησης:

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδομών / προμηθειών για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτων. Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα συμβάλλουν στο ακόλουθο
παραδοτέο του Προγράμματος:
Παραδοτέο: Έργα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης νερού.
Θα χρηματοδοτηθούν έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια
μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα
συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες για την αντιμετώπιση
ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης)
συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και έργα που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού,
τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες. Οι δύο τύποι έργων
μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, στην περίπτωση που ένας
δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες.
Αναλυτικότερα, επιλέξιμες πράξεις είναι :
- Η προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης και η
αντικατάσταση, επέκταση ή αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων αφαλάτωσης. Η
κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών για τη λειτουργία των ανωτέρω μονάδων
αφαλάτωσης, όπως δίκτυα μεταφοράς και απόρριψης, αντλιοστάσια, δεξαμενές
αποθήκευσης, αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων κ.λπ.
- Η προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων ελέγχου διαρροών
(τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), καθώς και η επέκταση υπαρχόντων σχετικών συστημάτων
σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού.
Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες / μεθόδους.
Ειδικά στα έργα αφαλάτωσης, μέρος τουλάχιστον των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας
τους θα πρέπει να καλύπτεται με τη χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η
προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο
του προγράμματος μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού της
προτεινόμενης πράξης.
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Τηλ.: 25310 39080, 25410 79459
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Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα
Αναλυτικός Κατάλογος
08/02/2021
Οι προτάσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν Σχέδιο Επικοινωνίας της πράξης, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ
2014-2021, (https://bit.ly/3gKc8Bf), οι δράσεις του οποίου χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης, ως ξεχωριστό υποέργο. Επίσης δύνανται να
χρηματοδοτηθούν, ως ξεχωριστό υποέργο, εφόσον απαιτούνται για την υλοποίηση και
λειτουργία της πράξης:
- Οι απαραίτητες μελέτες / έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη / εφαρμογή των
καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών / μεθόδων που περιλαμβάνονται στην προς
χρηματοδότηση πρόταση,
- Εργασίες αρχαιολογίας,
- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ,
- Απόκτηση γης, έως του 10% των συνολικών επιλεξίμων δαπανών της πράξης.
Η κατασκευή δικτύων ύδρευσης δεν είναι επιλέξιμη.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα υποστηριχθούν, κατά σειρά
προτεραιότητας, έργα που αφορούν σε νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση
υδάτων, άλλες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τα επισυναπτόμενα
βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής προτάσεων. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να
περιλαμβάνεται και παράλληλη πρόταση για ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ φορέων,
η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων. Οι δράσεις διμερών
σχέσεων, που θα προταθούν και εγκριθούν, θα αποτελούν διακριτό υποέργο της πράξης,
που θα ενταχθεί σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης, και δεν λαμβάνουν βαθμολογία
κατά το ΣΤΑΔΙΟ Β5 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ) της αξιολόγησης.
Επιλέξιμες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης διμερών σχέσεων, είναι:
(α) Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων
χωρών και της Ελλάδας
(β) Ενέργειες που αφορούν στη συνεργασία με εταίρους από τις Δότριες Χώρες για την
κατάρτιση και υποβολή πρότασης, σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης (το επιλέξιμο
για αυτή την κατηγορία ενέργειας ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000,00€ ανά
πρόταση που θα υποβληθεί)
(γ) Δικτύωση, ανταλλαγές, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και φορέων στις Δότριες χώρες ή/και
διεθνών οργανώσεων.

Περισσότερα:

http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.1.aspx
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Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα
Αναλυτικός Κατάλογος
08/02/2021
2

Πρόγραμμα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Τίτλος:

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/Τριών

Κωδικός:
Ερευνητικές Περιοχές:

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

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

28/12/2020

Προθεσμία Υποβολής:

08/03/2021

Περίληψη Πρόσκλησης:

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων, κατόπιν
αξιολόγησης, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα
οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες
(ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές
Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί/ές
Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την
αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού, την προσέλκυση στη χώρα νέων
επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών
στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία του/της ΜΕ-ΕΥ. Για τον σκοπό αυτό στην
παρούσα Προκήρυξη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της κινητικότητας του/της
ΜΕ-ΕΥ μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών μονάδων, καθώς αυτή κρίνεται σημαντική για
την εξέλιξή του/της και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.
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/ές Υπεύθυνοι/ες των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί/ές
Ερευνητές/τριες (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 4386/2016). Οι ΜΕ-ΕΥ καλούνται να τεκμηριώσουν
τον πρωτοποριακό χαρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους
πρότασης.Υποχρέωση των ΜΕ-EY θα είναι ο συνεχής έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής
υλοποίησης του έργου, τόσο κατά το φυσικό όσο και κατά το οικονομικό του αντικείμενο,
σε συμφωνία με όσα προτείνονται στην Πρόταση.
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08/02/2021
Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΜΕ-ΕΥ,
και
άλλοι
Μεταδιδακτορικοί/ές
Ερευνητές/τριες,
Υποψήφιοι/ες
Διδάκτορες,
Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, 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 Ανώτατο
Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα
(συμπεριλαμβανομένων
των
Ανωτάτων
Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) που εδρεύει στην Ελλάδα, ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας
του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α` 258), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των
Ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (Ν. 4429/2016 άρθρο 2 παρ.2α). 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 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 ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6
Ν. 4429/2016, όπως ισχύει. Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες
εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΠ)
Κάθε 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
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες του έργου έχουν όσοι/όσες
Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης των
υποβολών δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την
1.1 του έτους αναγόρευσης του/της ΕΥ σε διδάκτορα. Το προαναφερθέν διάστημα
προσαυξάνεται για τους άνδρες υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις κατά το διάστημα της στρατιωτικής τους θητείας και για τις γυναίκες
υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει, κατά εννέα (9) μήνες ανά τέκνο και έως δύο (2)
τέκνα.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/όσες κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της Πρότασης έχουν αποδεδειγμένα υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή,
αλλά δεν έχουν ακόμα αναγορευθεί σε διδάκτορες, εφόσον υποβάλουν σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Ιδρύματος. Στην περίπτωση βεβαίωσης από Ίδρυμα
της αλλοδαπής, η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή συνοδευόμενη
από επίσημη μετάφρασή της στα Ελληνικά.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Προκήρυξη είναι ο/η ΜΕ-ΕΥ να μην
έχει απασχοληθεί για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών κατά τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων σε
ερευνητικό
έργο
στον
ΦΥ
του
έργου
(δηλ.
στην
ίδια
ερευνητική
ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική) με οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή,
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας από οποιονδήποτε Φορέα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης θα δηλώνεται με
Υπεύθυνη Δήλωση του/της ΜΕ-ΕΥ και θα ελέγχεται από την οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα προς
αξιολόγηση της Πρότασης.
Διδακτορικά διπλώματα από φορείς της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από την
αναγνώριση του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αν ο διδακτορικός τίτλος δεν έχει αναγνωρισθεί
κατά την υποβολή της Πρότασης, μπορεί να υποβληθεί αντί αυτού η σχετική αίτηση προς
τον ΔΟΑΤΑΠ.
Για τη χρηματοδότηση του Έργου είναι αναγκαία η προσκόμιση του Διδακτορικού
Διπλώματος και της πράξης αναγνώρισης αυτού από τον ΔΟΑΤΑΠ.
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΦΥ) – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down
menu).
Ο/Η ΜΕ-ΕΥ θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να επισυνάψει επιστολή πρόθεσης
συνεργασίας του ΦΥ, στην οποία θα βεβαιώνεται η πρόθεση του φορέα για συνεργασία με
τον/την ΜΕ-ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.

Περισσότερα:

https://bit.ly/2WYBcfz
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Πρόγραμμα:

PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2021

Τίτλος:

Call for proposals for simple programmes 2021 – Promotion of agricultural products
(AGRIP-SIMPLE-2021)

Κωδικός:

AGRIP-SIMPLE-2021

Ερευνητικές Περιοχές:

Γεωργία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

28/01/2021

Προθεσμία Υποβολής:

28/04/2021

Περίληψη Πρόσκλησης:

Topics Called:
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU-QS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANICS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants

Περισσότερα:

https://bit.ly/3al1rU6
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Πρόγραμμα:

PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2021

Τίτλος:

Call for proposals for multi programmes 2021 – Promotion of agricultural products
(AGRIP-MULTI-2021)

Κωδικός:

AGRIP-MULTI-2021

Ερευνητικές Περιοχές:

Γεωργία

Δικαιούχοι:

Νομικά Πρόσωπα

Φορέας Κοινοποίησης:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

28/01/2021

Προθεσμία Υποβολής:

28/04/2021

Περίληψη Πρόσκλησης:

Topics Called:
AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANICS - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-MULTI-2021-IM - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants
AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC - AGRIP-PJG AGRIP Project Grants

Περισσότερα:

https://bit.ly/3af0so4
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