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Προκηρύξεις (...) 
 
PRIMA - «Εταιρική 
Σχέση για την Έρευνα 
και την Καινοτομία 
στην περιοχή της 
Μεσογείου» 
(Partnership for 
Research and 
Innovation in the 
Mediterranean Area) 
 
Οι προκηρύξεις είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος PRIMA: 
http://prima-med.org/calls-
for-proposals/ 
 
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), 

Τριήμερο Σεμινάριο «Match & Develop 
a Startup» ΑΠΘ, NBG BUSINESS SEEDS, 
OK!THESS 
 
Το σεμινάριο «Match and Develop a Startup @ Thessaloniki» 
αποτελεί μία συνδιοργάνωση των ΑΠΘ, NBG Business Seeds, 
Εθνικής Τράπεζας και OK!Thess  και  θα πραγματοποιηθεί από το 
απόγευμα της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2018 μέχρι την Κυριακή 
1 Απριλίου 2018 (με ένα προπαρασκευαστικό εργαστήριο στις 
23/3 και ώρα 17:00-19:00), στο χώρο του OK! Thess, στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
Το ΑΠΘ έχει δικαίωμα να συμμετέχει με δέκα (10) ερευνητικές 
ομάδες οι οποίες μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
ωριμότητας, από το επίπεδο της διερεύνησης εμπορικής 
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων έως το επίπεδο της 
προσέλκυσης πελατών και της αναζήτησης χρηματοδότησης. Για 
πρώτη φορά φέτος τα θεματικά tutorials, στο πλαίσιο του 
τριήμερου εργαστηρίου, θα είναι ανοικτά προς το ευρύ κοινό 
κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.  
 
Το «Match and Develop a Startup @ Thessaloniki» αποτελεί μια 
μοναδική ευκαιρία δικτύωσης, ωρίμανσης, προβολής και 
ουσιαστικής αξιολόγησης της επιχειρηματικής προοπτικής των 
ερευνητικών σας αποτελεσμάτων. 
Συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρξει: 
 
1. Καθοδήγηση στη βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου 

από επιστημονικό προσωπικό, έμπειρα στελέχη της αγοράς, 
στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και νικητές προηγούμενων 
διαγωνισμών. 

2. Επιβράβευση της καλύτερης ομάδας με tablet και με 
απευθείας συμμετοχή τους στη Β’ Φάση του επόμενου 
Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής 

ΕΞΕΡΕΥΝΩ 
Τριήμερο Σεμινάριο «Match & Develop a Startup» ΑΠΘ, NBG BUSINESS SEEDS, OK!THESS 
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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. 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ. 
 
 
 

Τράπεζας. 
3. Επιβράβευση επιλεγμένων συμμετεχόντων με δωρεάν 

υπηρεσίες της Microsoft, Amazon και Αpifon. 
 
Το Σάββατο 31/3 μεταξύ 11:00-14:00 κατά τη διάρκεια του 
mentoring session «Οι παλιοί βοηθούν τους νέους» θα 
προσκληθούν να συμμετέχουν ως μέντορες ώριμες εταιρείες 
καινοτομίας, όπως οι Apifon, Veltio, Logismos, Agnotis, Mojestik, 
Datascouting, Verusplus, Horizon.camera, Goodvidio, Fieldscale, 
Total Eclipse, Dataways, Brite Solar Technologies, Centaur, 
Bubblz, Athlenta, Booknbloom, Geekbot, Infodim και πολλές 
άλλες αναλόγως της συμμετοχής των ερευνητικών ομάδων. 
 
Όσες ομάδες δεν καταφέρουν να συμμετέχουν στην παρούσα 
φάση θα λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική ωρίμανσης 
από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ και θα 
συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα σε επόμενες δράσεις του 
ΑΠΘ και του NBG Business Seeds. 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ.  
 

2nd CALL FOR PROJECT PROPOSALS - 
Interreg V-B Adriatic-Ionian 
Programme - ADRION 2014-2020 for 
Priority Axis2 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος: 

Κάθε ερευνητικός φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε μία (1) 
πρόταση ανά Specific Objective, ως Συντονιστής. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει σε επίπεδο Ιδρύματος. 
 
Επίσης: 
Σε περίπτωση που το Ίδρυμα συμμετέχει ως Συντονιστής σε μία 
πρόταση στο πλαίσιο ενός "Specific Objective", τότε μπορεί να 
συμμετάσχει σε έως και δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Specific 
Objective ως Συνεργαζόμενος Φορέας. 
 
Σε περίπτωση που το Ίδρυμα ΔΕΝ συμμετέχει ως Συντονιστής σε 
πρόταση στο πλαίσιο ενός "Specific Objective", τότε μπορεί να 
συμμετάσχει σε έως και τρεις (3) προτάσεις στο ίδιο Specific 
Objective ως Συνεργαζόμενος Φορέας. 
 
Για την αποφυγή απόρριψης προτάσεων λόγω των παραπάνω 
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Υποτροφίες για νέους 
ερευνητές: «Sejours 
scientifiques de haut 
niveau» 
 
Πρόσκληση υποβολής 
υποψηφιοτήτων 2018 
Έχοντας ως στόχο την 
έναρξη ή την ενίσχυση 
επιστημονικών συνεργασιών 
υψηλού επιπέδου, η 
Υπηρεσία Συνεργασίας και 
Μορφωτικής Δράσης της 
Πρεσβείας της 
Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος χορηγεί 
υποτροφίες 
μεταδιδακτορικής έρευνας 
σύντομης διάρκειας, σε 
νέους Έλληνες επιστήμονες 
με σημαντική ερευνητική 
δυναμική και προοπτικές, 
σε συγκεκριμένους 
επιστημονικούς τομείς, με 
την υποστήριξη του  
Υπουργείου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Έρευνας και 
Καινοτομίας της Γαλλίας. 
 
Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 
μηνών, χορηγείται 
αποκλειστικά για το τρέχον 
έτος. Οι υποτροφίες αυτές 
δίνουν στους νέους Έλληνες 
ερευνητές τη δυνατότητα να 
εργαστούν σε μια γαλλική 
ερευνητική ομάδα, η οποία 
υπάγεται σε ένα Ίδρυμα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
έναν ερευνητικό οργανισμό 
ή μια επιχείρηση. 
Το ποσό της υποτροφίας 
ανέρχεται σε 1704 ευρώ το 
μήνα. 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 
 
 

περιορισμών, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους από το ΑΠΘ 
να υποβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα στο 
σύνδεσμο https://goo.gl/forms/YUE3tGYaVmBRe8I43, μέχρι και 
τις 11/05/2016, ώρα 15.00. Η λίστα των εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος θα εξεταστεί στο πλαίσιο των περιορισμών του 
προγράμματος από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και οι 
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά το συντομότερο 
δυνατό. 
 
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ. 
 

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων 
ΕΛΙΔΕΚ – Στατιστικά Υποβολών ΑΠΘ 

Στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
υποβλήθηκαν στο Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης 
Έρευνας από το ΑΠΘ κατά την α’ φάση υποβολής  528 προτάσεις 
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων α΄ φάσης: 16 
Ιανουαρίου 2018). 

Πλήθος Προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά Σχολή και Ρόλο ΑΠΘ 

Εγκρίθηκαν 700 Υποτροφίες 
Υποψηφίων Διδακτόρων Του ΙΚΥ 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης 
«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της 
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Call for proposals: 
MARINE STRATEGY 
FRAMEWORK 
DIRECTIVE - SECOND 
CYCLE: 
IMPLEMENTATION OF 
THE NEW GES 
DECISION AND 
PROGRAMMES OF 
MEASURES 
 
The purpose of this call for 
proposals is to support the 
next 6-year cycle of MSFD 
implementation. The 
proposals should have 
practical outcomes which 
clearly contribute to the 
implementation of the 
MSFD. The successful 
implementation of the 
proposals should directly 
contribute to regional or 
subregional cooperation 
needs of Member States 
competent authorities in 
their implementation of the 
Directive. The proposals can 
contribute directly to the 
efforts of the regional 
organisations, such as the 
Regional Sea Conventions 
(RSCs), as long as these are 
directly linked to MSFD 
implementation 
requirements. The proposals 
should support those 
(sub)regions where Member 
States have jointly identified 
certain shortcomings and are 
committed to address them 
together in a coherent 
manner. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

 

υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, προκηρύσσει 
700 θέσεις  υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 
01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 
 
• Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού 
• Επιστήμες Ζωής 
• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε 
ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 
24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή 
και σχετικά δικαιολογητικά). 
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ. 
 

RegioStars Awards 2018: call for 
applications 
 
RegioStars Awards call for applications for 2018 is open! It is once 
again time to identify good practices in regional development 
and give recognition to original, innovative and inspiring 
projects. Are you proud of your project? Do you think it deserves 
to be shortlisted? 
 
There are five Award categories this year, out of which three in 
particular are relevant for our programme: 
• Supporting smart industrial transition 
• Achieving sustainability through low carbon emissions 
• Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage 
• Creating better access to public services 
• Tackling migration challenges 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ. 
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