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 Συνοπτικός Κατάλογος

EEA FM 2014-2021Πρόγραμμα: 1 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
 - CALL FOR PROPOSALS – CONCEPT NOTE PHASE
 2018 - 01

Κωδικός: CONCEPT NOTE PHASE 01/07/2018

Τοπική ανάπτυξη, Έρευνα & ΑνάπτυξηΕρευνητικές Περιοχές:

Eligible project partners may be entities, public or private, 
commercial or non-commercial and nongovernmental 

Δικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: FINANCIAL MECHANISM OFFICE (FMO) - EEA NORWAY GRANTS

24/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ 2017-2019Πρόγραμμα: 2 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών 
έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής 
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Κωδικός: 30/03/2018

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πολιτισμός, 
Περιβάλλον, Μεταφορές

Ερευνητικές Περιοχές:

Οργανισμοί έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, Επιχειρήσεις, Λοιποί 
Φορείς (α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική 

Δικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

26/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME 2014-2020 
(REC)

Πρόγραμμα: 3 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS UNDER 2018 
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME

Κωδικός: REC-AG-2018 27/09/2018

Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΜΕΑ, Νεολαία, Φύλο & Ισότητα)Ερευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR 
RESEARCH AND INNOVATION

30/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠρόγραμμα: 4 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: Τέταρτη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών 
προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2019

Κωδικός: 28/02/2018

Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΜΕΑ, Νεολαία, Φύλο & Ισότητα)

Ερευνητικές Περιοχές:

Φυσικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

01/02/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

PRIMA Implementation Structure (PRIMA-IS) - PRIMA-ISΠρόγραμμα: 5 Προθεσμία Υποβολής

Τίτλος: PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων 
έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και 
Καινοτομίας του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα 
και την Καινοτο .....

Κωδικός: 27/03/2018

Περιβάλλον, Ενέργεια, ΓεωργίαΕρευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

Φορέας Κοινοποίησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

06/02/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:
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EEA FM 2014-2021Πρόγραμμα: 1

Τίτλος: The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
 - CALL FOR PROPOSALS – CONCEPT NOTE PHASE
 2018 - 01

CONCEPT NOTE PHASEΚωδικός:

Τοπική ανάπτυξη, Έρευνα & ΑνάπτυξηΕρευνητικές Περιοχές:

Eligible project partners may be entities, public or private, commercial or 
non-commercial and nongovernmental organisations and academia established as 

Δικαιούχοι:

FINANCIAL MECHANISM OFFICE (FMO) - EEA NORWAY GRANTSΦορέας Κοινοποίησης:

24/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

01/07/2018Προθεσμία Υποβολής:

We would like to infrom the prospective applicants that they should contact Proposal 
Submission Office, Planning and Research Support Department (ELKE APTH), in order 
to receive guidelines.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δυνητικούς αιτούντες ότι θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων , Τμήμα Προγραμματισμού και 
Υποστήριξης Έρευνας
της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), για να λάβουν οδηγίες.
Principles and priorities
Within this call for proposals, regional cross-border and transnational project ideas 
focusing on soft measures like knowledge-sharing, the exchange of good practice and 
capacity building within all priority areas of the EEA and Norway Grants will be 
considered for funding (see Annex and footnote nr 1). The Fund seeks innovative 
project ideas that propose new solutions to common challenges.
When evaluating the proposals contribution to the above objective, the Fund will take 
into account:
1) geographical spread of projects;
2) sustainability;
3) establishment of cross sectoral partnerships (public, private, academia, NGOs 
etc,);
4) pilots with possibility for up-scaling by EU programmes;
5) innovative and cost-efficient initiatives;
6) tangible results with good visibility and impact.
The added value of this Fund compared to other initiatives of the EEA and Norway 
Grants is its regional and transnational focus. The main idea is to support entities 
across Europe pooling their efforts to find new ways of dealing with common 
concerns. Activities, outputs, outcomes and the impact of the Fund shall therefore be 
regional cross-border or transnational in nature and the added value of this 

Περίληψη Πρόσκλησης:
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dimension should be clearly visible. The projects could be complementary to activities 
implemented in the context of EU cross-border and transnational cooperation. Project 
partners may cooperate in one of two ways:
1. Regional cross-border cooperation between eligible countries (focusing on broader 
regional challenges)
2. Transnational cooperation between eligible countries (focusing on common 
European challenges)
As indicated under 1.1. Background above, EU funding is available for the EU 
Member States on regional cooperation. This call seeks to complement existing EU 
funding. Projects within areas that commonly do not receive EU funding are therefore 
particularly welcome. All projects supported under this Fund need to follow a results 
and risk management approach. Projects need to define a) their proposed activities 
and their expected outputs, b) why they think those activities are going to be 
successful and c) provide any evidence they have to support this intervention logic.
Priority sectors
This call for transnational projects includes all the five priority sectors of the EEA and 
Norway Grants:
Innovation, Research, Education and Competitiveness;
Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction;
Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy;
Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights and Freedoms;
Justice and Home Affairs
Each of these priority sectors is described in the annex. All priority sectors imply 
networking and close cooperation with entities in other eligible countries, and can 
also include expertise partners
established in a Donor State, in a non-eligible EU Member State or an international 
organisation, if relevant. Priority sectors may be combined.
Eligible Consortia
Projects shall involve entities from at least three countries, including at least two 
Beneficiary States. Each project must include one lead partner and at least two 
beneficiary partners of which at least one
must be from a Beneficiary State.
Eligible lead partner: any eligible entity established in an EEA and Norway Grants 
Beneficiary State; Eligible beneficiary partner: any eligible entity established in an 
EEA and Norway Grants
Beneficiary State and the following countries: Albania, Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine;
Expertise partners can be any eligible entity established in a Donor State, in a 
non-eligible EU Member State or international organisations.
Entities established in one of the 15 Beneficiary States can apply for funding and 
perform the tasks of lead partner11 in the project consortia. Entities established in 
one of the 15 Beneficiary States or in the
following non-EEA third countries: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, 
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Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine can join the 
consortia as beneficiary partners.
There is no limit on the maximum number of beneficiary partners. The establishment 
of project consortia with more members than the minimum is considered favourable. 
However, the size of the
partnership must be duly justified in order to reflect the specific outcome of the 
project as well as ensure that the transnational cooperation is manageable.
Answers to the preparation of concept notes will be provided during the period the 
call is active.
Technical issues are solved via the EGREG help desk (helpdesk@egregsystem.info ). 
Other questions may be sent electronically by e-mail to the following account: 
eeagrants@ecorys.com. Answers will
be published on the webpage of the Fund, http://eeagrants.org/regionalcooperation
Eligible consortia may submit a maximum of one concept note and consortium 
members may not participate in other project consortia under this call. However, 
expertise partners may participate in multiple projects.

https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Co
operation/EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation-Call-for-proposals

Περισσότερα:
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ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ 2017-2019Πρόγραμμα: 2

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση 
Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Κωδικός:

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Πολιτισμός, Περιβάλλον, ΜεταφορέςΕρευνητικές Περιοχές:

Οργανισμοί έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, Επιχειρήσεις, Λοιποί Φορείς (α) Δημόσιες 
Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ.1στ του 

Δικαιούχοι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΦορέας Κοινοποίησης:

26/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

30/03/2018Προθεσμία Υποβολής:

 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους. Δικαιούχοι είναι α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά 
Κέντρα), β) επιχειρήσεις και γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).
Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσεις είναι οι εξής:
Αγροδιατροφή
1. Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων 
της πρωτογενούς παραγωγής
2. Μείωση εισροών/ Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
3. Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς 
παραγωγής
4. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωϊκής πρωτογενούς παραγωγής
5. Διατροφή και υγεία
6. Ασφάλεια τροφίμων
7. Τεχνολογίες μεταποίησης
8. Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
Ενέργεια
1. Ενεργειακή Αποδοτικότητα
2. Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ
3. Ενέργεια σε συνδυασμό με τον Αγροτικό τομέα και το Περιβάλλον
4. Αποθήκευση Ενέργειας
5. Τεχνολογίες Υδρογόνου
6. Τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων
7. Ορυκτά καύσιμα -Μείωση Επιπτώσεων
Περιβάλλον
1. Στερεά αστικά Απορρίμματα
2. Διαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων

Περίληψη Πρόσκλησης:
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3. Διαχείριση βιομηχανικών, και τοξικών αποβλήτων
4. Διαχείριση ελαστικών
5. Διαχείριση Υγρών αποβλήτων
6. Αντιρρύπανση/απορρύπανση. Αποκατάσταση εδαφών παράκτιων και υπογείων 
υδάτων
7. Ατμοσφαιρική Ρύπανση
8. Προστασία βιοποικιλότητας σε περιοχές τουριστικού και αγροδιατροφικού 
ενδιαφέροντος
9. Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές
10. Δημιουργία πρότυπων κέντρων /μετρήσεων, Οικοσυστημική προσέγγιση βιώσιμης 
Ανάπτυξης – Περιβαλλοντικοί Δείκτες/Μελέτες
Μεταφορές
1. Ενίσχυση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών κι εφοδιαστικής αλυσίδας 
με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας
2. Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων μεταφορών
3. Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές
4. Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις αστικές μεταφορές 
επιβατών και εμπορευμάτων
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών
2. Διαδίκτυο του μέλλοντος
3. ΤΠΕ σε οριζόντιες δραστηριότητες
4. Ρομποτική
5. Εργοστάσια του Μέλλοντος
6. Εξαρτήματα και συστήματα
Πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής 
(Key Enabling Technologies - KETs) για τη συντήρηση και προστασία των 
τεχνουργημάτων, των γλυπτών και των μνημείων.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014–2020, στους Άξονες 
Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες», και συγκεκριμένα στο Θεματικό στόχο 01 – Επενδυτική 
Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και 
καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο, από 
την ελληνική πλευρά, μπορεί να ανέλθει έως 400.000 €.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ 
Συνεργασιών Ελλάδας-Κίνας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης και 
επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
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της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 
6/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30/03/2018 και ώρα 16:00.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από 
τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στη δράση έως 
και την 28/03/2018 και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ 
Συνεργασίας, Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων, Μεσογείων 
14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:
Όλγα Γρηγόρα, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων,
τηλέφωνο (+30) 2131300098, email: o.grigora@gsrt.gr
Γεωργία Κρανά, Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Σχέσεων,
τηλέφωνο (+30) 2131300099, email: gkr@gsrt.gr.

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=67
3&neTa=12_20469_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I

Περισσότερα:
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RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME 2014-2020 (REC)Πρόγραμμα: 3

Τίτλος: CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS UNDER 2018 RIGHTS, EQUALITY AND 
CITIZENSHIP WORK PROGRAMME

REC-AG-2018Κωδικός:

Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΑΜΕΑ, Νεολαία, Φύλο & Ισότητα)Ερευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND 
INNOVATION

Φορέας Κοινοποίησης:

30/01/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

27/09/2018Προθεσμία Υποβολής:

31/05/2018Εσωτερική Προθεσμία REC-RCHI-PROF-AG-2018 - REC-AG 

Topics Called:
REC-RRAC-HATE-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RCHI-PROF-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RGEN-WWLB-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RDAP-GBV-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RDIS-NRCP-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RRAC-RACI-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RCIT-CITI-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
REC-RDIS-DISC-AG-2018 - REC-AG REC Action Grant
 
 

Περίληψη Πρόσκλησης:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/r
ec-ag-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2018/1/1/1/default-group&callStat

Περισσότερα:
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠρόγραμμα: 4

Τίτλος: Τέταρτη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς 
χρηματοδότηση για το έτος 2019

Κωδικός:

Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη, Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(ΑΜΕΑ, Νεολαία, Φύλο & Ισότητα)

Ερευνητικές Περιοχές:

Φυσικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΦορέας Κοινοποίησης:

01/02/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

28/02/2018Προθεσμία Υποβολής:

 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες», εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό της που 
είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί 
ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας 
ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2019. 
Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση 
για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των €10.000. Η χρηματοδότηση υπόκειται στις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενδεικτικά περί φορολογίας 
εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών).
Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες ένταξης:
1. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την 
λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
και γ/ μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό 
πρόγραμμα ή όχι.
2. Ερευνητικές oμάδες
Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ εργάζεται με σύμβαση πλήρους 
απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας 
είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι 
διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και 
αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική 
αποζημίωση ως αμοιβή.
Προϋποθέσεις
• Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί 
εντός του 2019.
• Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης 

Περίληψη Πρόσκλησης:
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κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2019.
• Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το 
ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση και 3ηχρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα 
έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.
• Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας 
εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των 
εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 
2019, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.
Υποβολή
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού 
συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του 
διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση
Οδηγίες
• Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις 
οδηγίες στη φόρμα υποβολής).
• Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, 
αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται 
από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στην άλλη γλώσσα.
Αναλυτικές οδηγίες υποβολής στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής
Αξιολόγηση
Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η 
πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και 
τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, 
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο 
στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.
Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 1 Φεβρουαρίου 2018
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 28 Φεβρουαρίου 2018
(μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες 31 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ Ιανουάριος 2019
Διάρκεια Εκπόνησης Ερευνών Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2019
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με τη Δρα Δέσποινα 
Βαλατσού αποκλειστικά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 12.00 έως και τις 
14.00 (τηλ. 2103640424).
 

https://www.rchumanities.gr/prokiriksi-erevnon/Περισσότερα:
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PRIMA Implementation Structure (PRIMA-IS) - PRIMA-ISΠρόγραμμα: 5

Τίτλος: PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων έτους 2018 για τη 
χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος «Εταιρική Σχέση 
για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for 
Research and Innovation in the Mediterranean Area)

Κωδικός:

Περιβάλλον, Ενέργεια, ΓεωργίαΕρευνητικές Περιοχές:

Νομικά ΠρόσωπαΔικαιούχοι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΦορέας Κοινοποίησης:

06/02/2018Ημερομηνία Δημοσίευσης:

27/03/2018Προθεσμία Υποβολής:

 Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: 
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς 
και στόχους των προκηρύξεων, τα συμμετέχοντα κράτη, τους δικαιούχους, τις 
θεματικές περιοχές, τους κανόνες συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα, την διαδικασία 
υποβολής, την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ως εξής:
Ενότητα 1 (δράσεις που οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το ίδρυμα 
PRIMA): 
περιλαμβάνει τρείς προκηρύξεις, μία για κάθε θεματική περιοχή:
Διαχείριση υδάτων (management of water),
Γεωργία (farming systems) και
Αγροδιατροφή-αλυσίδα αξίας (agro-food value chain).
Ενότητα 2 (δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη): μια 
προκήρυξη για όλες τις θεματικές περιοχές.
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στην 
Ελλάδα, μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις και των δύο ενοτήτων, εφόσον 
πληρούν τους αντίστοιχους κανόνες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η ίδια πρόταση 
(αντικείμενο) δεν μπορεί να υποβληθεί και στις δύο ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι για  
την προκήρυξη της Ενότητας 2, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εθνικούς κανόνες συμμετοχής των συμμετεχόντων στην προκήρυξη  κρατών και 
ιδιαίτερα τις θεματικές προτεραιότητες που συμμετέχει το κάθε κράτος, το μέγιστο 
ύψος χρηματοδότησης ανά έργο, κλπ.
Η Ελλάδα (ΓΓΕΤ) συμμετέχει σε όλους τους τομείς της προκήρυξης για την Ενότητα 
2, με συνολικό ποσό συμμετοχής 2 εκατ. Ευρώ.
Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:
Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr

Περίληψη Πρόσκλησης:
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κα Δημητροπούλου Σοφία, τηλ: 210 7458187, e-mail: s.dimitropoulou[at]gsrt.gr
Call: Section 1 – Management of Water 2018
THEMATIC AREA: Management of water
TOPIC: Water reuse and water desalination for agricultural and food production
TYPE OF ACTION: Research and Innovation Action (RIA)
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 6.1 million
Call: Section 1 – Farming Systems 2018
THEMATIC AREA: Farming systems
TOPIC: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems
TYPE OF ACTION: RIA Research and Innovation action
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 6.1 million
Call: Section 1 – Agro-food Value Chain 2018
THEMATIC AREA: Agro-Food value chain
TOPIC: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders 
and SMEs
TYPE OF ACTION: Innovation action (IA)
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 6.1 million
Call: Section 2 – Multi-topic 2018
THEMATIC AREA: Agro-Food value chain, Farming systems, Management of water
TOPIC: Transnational call funded by Participating States
TYPE OF ACTION: Research and Innovation Action (RIA)
TOTAL INDICATIVE AMOUNT ALLOCATED TO THIS CALL: EUR 30 million
 
 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1258I646I514951&olID=777&neID=58
9&neTa=27_91673&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I10

Περισσότερα:
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