
Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα

Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - 10/06/2014

Συνοπτικός Κατάλογος

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVESΠρόγραμμα: 1 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την καταγραφή δυνατοτήτων σε 
επίπεδο α) ευρύτερων τεχνολογικών περιοχών και β) 
εστιασμένων δράσεων που εντάσσονται σε Work Plans 
Προγραμμάτων του Ευρωπαϊ .....

Κωδικός: 20/06/2014

ΔιάστημαΕρευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: EUROPEAN SPACE AGENCY(AGENCE SPATIALE EUROPEENNE)

10/06/2014Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Υποπροσκλήσεις: Όχι
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EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVESΠρόγραμμα: 1

Τίτλος: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την καταγραφή δυνατοτήτων σε επίπεδο α) 
ευρύτερων τεχνολογικών περιοχών και β) εστιασμένων δράσεων που εντάσσονται 
σε Work Plans Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Κωδικός:

ΔιάστημαΕρευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

EUROPEAN SPACE AGENCY(AGENCE SPATIALE EUROPEENNE)Φορέας Κοινοποίησης:

10/06/2014Ημερομηνία Δημοσίευσης:

20/06/2014Προθεσμία Υποβολής:

Περίληψη:
Η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε 
επίπεδο:
τεχνολογικών περιοχών
Προγραμμάτων ESA
επιμέρους δράσεων οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Work Plans.
Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της 
ελληνικής βιομηχανίας (κυρίως), της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ώστε να 
συνδεθούν καλύτερα με συγκεκριμένες δράσεις που ενδιαφέρουν την ESA και στη 
συνέχεια να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις προκηρύξεις (ΙΤΤs) και η 
χρηματοδότηση τους μέσω της πρόβλεψης προνομιακών κριτηρίων αξιολόγησης υπέρ 
τους.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη συλλογή 
πληροφοριών για τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον των ελληνικών φορέων στα 
Προγράμματα της ESA και όχι την τελική επιλογή συγκεκριμένων δράσεων σε αυτά.
Επίσης, συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η ΓΓΕΤ καλεί τους ελληνικούς φορείς να 
ανατρέξουν το Πληροφοριακό Σύστημα Προκηρύξεων της ESA (EMITS) και στις 
δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν (Intended Invitations to Tender) καθώς και 
να παρακολουθούν τις Ανακοινώσεις της ΓΓΕΤ για πιθανή προσθήκη περαιτέρω 
Σχεδίων Εργασιών.
Τέλος, στο πλαίσιο της καταγραφής των ελληνικών δυνατοτήτων στο τομέα του 
Διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπεριλάβουν, εν συντομία, 
γενικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του φορέα τους, της ομάδας τους κλπ. 
(εμπειρία, πιθανή προηγούμενη συνεργασία/συμβόλαια με ESA, υποδομή) στην 
Αγγλική γλώσσα καθώς και να συμπληρώσουν τη σύνδεση του αντικειμένου τους με 
τον αντίστοιχο κατάλογο της ESA.
Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την 20η Ιουνίου 2014.
Αρμόδιοι :

Περίληψη Πρόσκλησης:
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ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών,
Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 2107458118, ηλεκτρ. διεύθυνση: vkas@gsrt.gr 
Κώτσιας Μιχαήλ, τηλ 2107458115, ηλεκτρ. Διεύθυνση: m.kotsias@gsrt.gr
Όλα τα απαραίτητα αρχεία βρίσκονται στο σχετικό σύνδεσμο της ΓΓΕΤ:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=58
9&neTa=1_893&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I
0I3&actionID=load

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=58
9&neTa=1_893&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I
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