Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Πρόγραμμα /
Πρόσκληση

ERASMUS +

Τύπος Δράσεων

ΚΑ2 Knowledge
Alliances- 2018

Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής

28/02/2018

Ειδικές Πληροφορίες

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Π/Υ Πρόσκλησης: 20.000.000,00 €
Διάρκεια Έργων: 2-3 έτη
Επιλέξιµοι φορείς: Αιτών φορέας μπορεί
να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή
ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε
μια χώρα του προγράμματος ή
οποιαδήποτε χώρα εταίρο στον κόσμο.
Εταιρικό Σχήμα:
Οι Συμμαχίες Γνώσης είναι διεθνικές και
περιλαμβάνουν
τουλάχιστον
έξι
διαφορετικούς φορείς από τουλάχιστον
τρεις χώρες του προγράμματος, μεταξύ
των οποίων τουλάχιστον δύο Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης και τουλάχιστον
δύο επιχειρήσεις
Ποσοστό
Χρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 0%
Π/Υ Πρότασης:
700.000,00 € για τις συμμαχίες γνώσης 2
ετών και
1.000.000,00 € για τις συμμαχίες γνώσης
3 ετών

Οι Συμμαχίες Γνώσης είναι έργα
διεθνικά και δομημένα που
εστιάζουν
στην
επίτευξη
αποτελεσμάτων
και
πραγματοποιούνται κυρίως μεταξύ
φορέων της Ανώτατης εκπαίδευσης
και
των
επιχειρήσεων.
Οι
Συμμαχίες Γνώσης είναι ανοικτές
σε οποιονδήποτε πανεπιστημιακό
κλάδο, τομέα και σε διατομεακές
συνεργασίες.
Οι
εταίροι
μοιράζονται κοινούς στόχους και
συνεργάζονται για να επιτύχουν
αποτελέσματα επωφελή για όλους.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

https://eacea.ec.europa.eu/er
asmusplus/funding/knowledgealliances-2018_en
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ΚΑ2 Capacity Building in
the field of Youth – 2018

08/03/2018

Π/Υ Πρότασης: 150.000,00 €
Εταιρικό Σχήμα:
τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3
διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η
μία τουλάχιστον είναι χώρα του
προγράμματος και η άλλη είναι
επιλέξιμη χώρα εταίρος.
Επιλέξιμοι Φορείς: ΜΚΟ, Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας, Δημόσιοι
φορείς, Κοινωνικός εταίρος, ΑΕΙ κλπ
Διάρκεια: 9-24 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Capacity-building should carry out
the following activities:
o Promote cooperation between:
- youth organisations and public
authorities in Partner Countries
- youth organisations in education
and training and the business and
labour market
- Strengthen youth councils, youth
platforms and authorities in
Partner Countries (local, regional,
national)
- Support the overall operation of
youth organisations in Partner
Countries
- Help implement youth work
practices
 Conferences, workshops and
meetings
 Large-scale youth events
 Information
and
awareness
campaigns
 Communication and media tools
 Development
of
methods,
curricula,
training
and
documentation such as Youthpass
 Open and flexible learning
materials, virtual cooperation,
open educational resources (OER)

https://eacea.ec.europa.eu/er
asmus-plus/actions/keyaction-2-cooperation-forinnovation-and-exchangegood-practices/erasmus-pluskey-action-2-capacitybuilding-in-field-youth_en
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Jean Monnet Activities –
2018 (Jean Monnet
Modules)

Jean Monnet Activities –
2018 (Jean Monnet Chair)

22/02/2018

22/02/2018

Π/Υ Πρότασης: 30.000,00 €
Επιλέξιμοι
Φορείς:
ΑΕΙ
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%

Π/Υ Πρότασης: 50.000,00 €
Επιλέξιμοι
Φορείς:
ΑΕΙ
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%

σε

σε

Οι Ενότητες Jean Monnet είναι
προγράμματα
διδασκαλίας
(ή
μαθήματα)
στον
τομέα
των
ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία
λαμβάνουν χώρα σε Ίδρυμα
Ανώτατης/Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Κάθε ενότητα έχει
ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών
ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος.

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2018_en

Οι Έδρες Jean Monnet είναι έδρες
διδασκαλίας που απευθύνονται σε
καθηγητές
πανεπιστημίου
με
ειδίκευση στον τομέα των σπουδών
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης
για διάστημα τριών ετών. Κάτοχος
μιας έδρας μπορεί να είναι ένας μόνο
καθηγητής, ο οποίος οφείλει να
καλύπτει τουλάχιστον 90 διδακτικές
ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2018_en
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Jean Monnet Activities –
2018 (Support to
Associations)

Jean Monnet Activities –
2018 (Networks)

22/02/2018

22/02/2018

Π/Υ Πρότασης: 50.000,00 €
Επιλέξιμοι
Φορείς:
ΑΕΙ
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Π/Υ Πρότασης: 300.000,00 €
Επιλέξιμοι
Φορείς:
ΑΕΙ
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

σε

σε

Το πρόγραμμα Jean Monnet παρέχει
στήριξη στις ενώσεις/συνδέσμους
που έχουν ως ρητό σκοπό να
συμβάλλουν στη μελέτη της
διαδικασίας
της
ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Οι
εν
λόγω
ενώσεις/σύνδεσμοι οφείλουν να
είναι διεπιστημονικές και ανοιχτές σε
όλους
τους
ενδιαφερόμενους
καθηγητές, δασκάλους και ερευνητές
που ειδικεύονται σε θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντίστοιχη
χώρα ή περιφέρεια.

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2018_en

Τα Δίκτυα Jean Monnet ενθαρρύνουν
τη δημιουργία και την ανάπτυξη
συμπράξεων
μεταξύ
διεθνών
παραγόντων
(ιδρύματα
ανώτατης/τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, κέντρα αριστείας,
τμήματα, ομάδες, μεμονωμένους
εμπειρογνώμονες κ.α.) στον τομέα
των ευρωπαϊκών σπουδών.

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2018_en
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Jean Monnet Activities –
2018 (Projects)

Key Action 3 - European
Policy Experimentations

22/02/2018

Προκαταρκτικές
Προτάσεις:
10/04/2018
Πλήρεις
Προτάσεις
25/09/2018

Π/Υ Πρότασης: 60.000,00 €
Επιλέξιμοι
Φορείς:
ΑΕΙ
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
Διάρκεια: 12-24 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%

σε

Π/Υ Πρόσκλησης: 10.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 2.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: Οργανισμοί δημοσίου
και ιδιωτικού δικαίου από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε., χώρες ΕΖΕΣ – ΕΟΧ, και υποψήφιες
προς προσχώρηση στην Ε.Ε. χώρες.
Εταιρικό Σχήμα: Διακρατικό: Συμμετοχή
τουλάχιστον 4 φορέων από τουλάχιστον 3
διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα: —
Τουλάχιστον τρεις δημόσιες αρχές
(υπουργεία
ή
ισοδύναμες)
ή
εξουσιοδοτημένοι φορείς —Τουλάχιστον
έναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα με
εμπειρογνωμοσύνη στην ανάλυση
Διάρκεια: 12-24 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Jean Monnet Projects support
innovation, cross-fertilisation and the
spread of European Union content.
"Innovation" projects explore new
angles and different methodologies
to make EU subjects more attractive
and adapted to various populations
"Cross-fertilisation"
projects
promote discussion and reflection on
EU issues and enhance knowledge
about the Union and its processes
"Spread content" projects concern
information
and
dissemination
activities

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/jeanmonnet-activities-2018_en

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων είναι να προωθηθεί
η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
της αποδοτικότητας των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της
συλλογής και της αξιολόγησης στοιχείων
σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο
μέτρων καινοτόμων πολιτικών. Η παρούσα
πρόσκληση
απαιτεί
τη
συμμετοχή
δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου από τις
επιλέξιμες χώρες και τη χρήση έγκυρων και
αναγνωρισμένων μεθόδων αξιολόγησης οι
οποίες βασίζονται σε επιτόπιες δοκιμές
(πειραματική δράση).

https://eacea.ec.europa.eu/e
rasmus-plus/funding/keyaction-3-initiatives-for-policyinnovation-european-policyexperimentation-eacea282017_en
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Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) - 2018

Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης -2018

21/03/2018

21/03/2018

Π/Υ Πρότασης: 150.000,00 € / έτος
Εταιρικό Σχήμα: Οι Στρατηγικές
Συμπράξεις είναι διεθνικές και
διαθέτουν
τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς από τρεις διαφορετικές
χώρες του προγράμματος. Η εταιρική
σχέση μπορεί να διαθέτει έως 10
φορείς-οργανισμούς
Διάρκεια: 2 ή 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %

Π/Υ Πρότασης: 150.000,00 € / έτος
Εταιρικό Σχήμα: Οι Στρατηγικές
Συμπράξεις είναι διεθνικές και
διαθέτουν
τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς από τρεις διαφορετικές
χώρες του προγράμματος.
Διάρκεια: 2 ή 3 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %

Η Βασική Δράση 2 (Key Action 2/KA2)
Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην
ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών
συνεργασιών
μεταξύ
φορέων/οργανισμών
που
δραστηριοποιούνται
σε
διαφορετικούς
τομείς
της
οικονομίας, προκειμένου να πράξουν
από κοινού αποτελέσματα και
παραδοτέα προϊόντα για την
επαγγελματική κατάρτιση και αγορά
εργασίας.
Αποτελούν
Αποκεντρωμένες
Δράσεις
και
υποβάλλονται στις Εθνικές Αρχές
(Ελλάδα – ΙΚΥ)
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις με στόχο
τον
τομέα
της
Ανώτατης
Εκπαίδευσης είναι Διεθνικά σχέδια
στα οποία μετέχουν κατ’ ελάχιστον 3
οργανισμοί από τρεις διαφορετικές
συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα
χώρες και επιτρέπουν τη συνεργασία
μεταξύ των ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης και άλλων φορέων.
Αποτελούν Αποκεντρωμένες Δράσεις
και υποβάλλονται στις Εθνικές Αρχές
(Ελλάδα – ΙΚΥ)

https://www.iky.gr/el/erasm
uspluska2/epagelmatikikatartisi-ka2

https://www.iky.gr/el/erasm
uspluska2/anotatiekpaideusi-ka2
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26/4 για έργα που
αρχίζουν μεταξύ
1/9 και 31/1 του
ΚΑ2 Στρατηγικές
επόμενου
έτους;
Συμπράξεις στον Τομέα της
4/11 για έργα που
Νεολαίας– 2018
αρχίζουν μεταξύ
1/2 και 31/5 του
επόμενου έτους

Στρατηγικές Συμπράξεις
στον τομέα της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2018

21/03/2018

Π/Υ Πρότασης: 150.000,00 € / έτος
Εταιρικό Σχήμα: Οι Στρατηγικές
Συμπράξεις είναι διεθνικές και
διαθέτουν
τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς από τρεις διαφορετικές
χώρες του προγράμματος. Ωστόσο, οι
Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα
της
νεολαίας
μπορούν
να
περιλαμβάνουν ως εταίρους δύο
οργανισμούς από τουλάχιστον δύο
χώρες του Προγράμματος: 
Διάρκεια: 6-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %
Π/Υ Πρότασης: 150.000,00 € / έτος
Εταιρικό Σχήμα: Οι Στρατηγικές
Συμπράξεις είναι διεθνικές και
διαθέτουν
τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς από τρεις διαφορετικές
χώρες του προγράμματος.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %

Μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων
δίνεται
η
δυνατότητα
σε
οργανισμούς/ιδρύματα/φορείς που
δραστηριοποιούνται στους τομείς
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της Νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να
δημιουργήσουν συνεργασίες για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Αποτελούν Αποκεντρωμένες Δράσεις
και υποβάλλονται στις Εθνικές Αρχές
(Ελλάδα – ΙΚΥ)

http://erasmusplusyouth.gr/

Οι Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αφορούν
στην
ανάπτυξη
και
ενίσχυση
διακρατικών συνεργασιών μεταξύ
οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων ή
άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα
προκειμένου να αποφέρουν θετικά και
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για
τους συμμετέχοντες φορείς, τα
συστήματα πολιτικής στα οποία
υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις,
καθώς επίσης και τα άτομα που
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις
οργανωμένες
δραστηριότητες.
Αποτελούν Αποκεντρωμένες Δράσεις
και υποβάλλονται στις Εθνικές Αρχές
(Ελλάδα – ΙΚΥ)

https://www.iky.gr/el/erasm
uspluska2/ekpaideusienilikon-ka2
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PRIMA: Partnership
for Research and
Innovation in the
Mediterranean Area

HORIZON 2020
PROGRAM:
MIGRATION

SECTION 1 (grants from
PRIMA)

Addressing the challenge of
migrant integration
through ICT-enabled
solutions Innovation action

Stage 1 Preproposals
17/04/2018
Stage 2 Full
proposals –
15/09/2018

13/03/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: €6.1εκ./ θεματική
Π/Υ Πρότασης: 2.033.000,00 €
Εταιρικό Σχήμα: τρεις νομικές
οντότητες εγκατεστημένες σε τρεις
διαφορετικές χώρες που θεωρούνται
συμμετέχοντα κράτη, εκ των οποίων:
1.
τουλάχιστον
μία
είναι
εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος:
Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα,
Ιταλία,
Λουξεμβούργο,
Μάλτα,
Πορτογαλία,
Σλοβενία,
Ισπανία
2.
τουλάχιστον
μία
είναι
εγκατεστημένη στην Αλγερία, ή σε
συμμετέχουσες χώρες: Αίγυπτος,
Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, ή σε τρίτη
χώρα που βρέχεται από τη Μεσόγειο
Θάλασσα: Ισραήλ, Τυνησία και
Τουρκία
Διάρκεια : έως 4 έτη

PRIMA-IS is launching a call for
research and innovation (RIA)
proposals to mobilize the EuroMediterranean
scientific
communities, stakeholders and
private entities and to support a
wide range of research and
innovation projects expected to
produce
a
socio-economic
impact in the near future.

Π/Υ Πρόσκλησης: 8.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3-4.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικό
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη χώρα
του προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες πρέπει να είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους

The action will inform policies, programming and
actions contributing to EU and global migration
governance based on human rights and through
multilateral development partnerships, in
cooperation with unions, employers, migrant and
youth associations, cities and municipalities,
among others. It will contribute to developing
migration governance structures, policies and
instruments within Europe, in the wider
neighborhood and in the global context, including
development, investment and trade policies; as
well as measuring the SDGs devoted to migration
governance.

http://prima-med.org/callsfor-proposals/

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/dt-migration-06-20182019.html
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
70% (100% για μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM:
MIGRATION

HORIZON 2020
PROGRAM:
MIGRATION

Towards forward looking
migration governance:
addressing the challenges,
assessing capacities and
designing future strategies
Research and Innovation
action

Mapping and overcoming
integration challenges for
migrant children Research
and Innovation action

13/03/2018

13/03/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 9.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικό
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη χώρα
του προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες πρέπει να είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους

Π/Υ Πρόσκλησης: 6.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικό
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη χώρα
του προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες πρέπει να είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/migration-02-2018.html

In the context of evolving EU migration
governance and EU global migration
related
perspectives
and
responsibilities, proposals should
assess governance models, including
recently
established
partnership
instruments, as well as the revision of
overarching
agreements,
their
limitations and scale-up potential,
including the effects of the external
dimension of EU migration policies on
countries of origin and transit, and the
development for governance indicators
as well as a framework migration
governance's measurement.
At a time where the integration of
refugee and migrant children into host
societies is most pressing, education
systems face multiple challenges due to
growing cultural, linguistic and ethnic
diversity and to socio-economic
inequalities. Proposals should generate
quantitative and qualitative data and
policy recommendations on the
integration in schools of pupils (ISCED
0-3) from existing migration cohorts,
children of refugees and asylum
seekers, and unaccompanied minors,
including those residing in hotspots and
reception centres.

Ποσοστό Χρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/migration-05-20182020.html
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM:
MIGRATION

HORIZON 2020
PROGRAM: Low
Carbon

Addressing the challenge of
forced displacement
Research and Innovation
action

Support to sectorial fora
Coordination and Support
action

13/03/2018

19/04/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 9.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη
χώρα
του
προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες
πρέπει
να
είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους
Υποχρεωτικά ένας εταίρος από
Αφρική ή/και Μέση Ανατολή

Proposals should investigate the
medium
and
long-term
socioeconomic dimensions of mass
displacement
when
forcibly
displaced persons concentrate in
camps and hosting areas or settle in
unprotected and underprepared
urban settings..

Π/Υ Πρόσκλησης: 8.500.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 1.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον ένας
φορέας που είναι εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη
χώρα του προγράμματος.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The transition to a low-carbon
energy system poses a unique set of
policy, technological and scientific
challenges,
changes
the
fundamental nature of the
interrelations between all actors in
our societies (from energy
incumbents to regulators and
citizens),
and
requires
the
engagement of all stakeholders.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/migration-08-2018.html
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/lc-sc3-cc-4-2018.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Health,
Demographic Change
and Wellbeing

HORIZON 2020
PROGRAM: Health,
Demographic Change
and Wellbeing

Toolkit for assessing and
reducing cyber risks in
hospitals and care centres
to protect privacy/data/
infrastructures
Research and Innovation
action

Exploiting research
outcomes and application
potential of the human
microbiome for
personalised prediction,
prevention and treatment
of disease Research and
Innovation action

24/04/2018

18/04/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 35.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3-5.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη
χώρα
του
προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες
πρέπει
να
είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Development and implementation
of innovative methods, tools,
guidelines or best practices
addressing
the
need
for
cybersecurity in hospitals including
remote care and homecare settings
e.g. for assessing risks and
vulnerabilities of hospitals w.r.t
cyberattacks;
innovative
cybersecurity measures;

Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 10-15.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη χώρα του προγράμματος.
Και οι τρεις νομικές οντότητες πρέπει να
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The aim is to achieve understanding
of balanced states of health and on
that basis to deliver personalised
approaches and clinical tools for
predicting and preventing diseases.
Proposals should integrate and use
high
quality
microbiome,
metabolome and other -omics data
produced
by
large
scale
international initiatives.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/su-tds-02-2018.html

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/sc1-bhc-03-2018.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Future
and Emerging
Technologies

FET-Open Challenging
Current Thinking Research
and Innovation action

16/05/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 181.200.000,00 €
(2018)
Π/Υ Πρότασης: έως 3.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη
χώρα
του
προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες
πρέπει
να
είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Proposals are sought for cutting-edge
high risk / high-impact interdisciplinary
research with all of the following
essential characteristics  Radical
vision: the project must address a clear
and radical vision, enabled by a new
technology concept that challenges
current paradigms. In particular,
research to advance on the roadmap of
a
well-established
technological
paradigm, even if high-risk, will not be
funded.  Breakthrough technological
target: the project must target a novel
and ambitious science-to-technology
breakthrough as a first proof of concept
for its vision. In particular, blue-sky
exploratory research without a clear
technological objective will not be
funded.  Ambitious interdisciplinary
research
for
achieving
the
technological breakthrough and that
opens up new areas of investigation. In
particular, projects with only low-risk
incremental
research,
even
if
interdisciplinary, will not be funded.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/fetopen-01-2018-20192020.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Future
and Emerging
Technologies

HORIZON 2020
PROGRAM: Future
and Emerging
Technologies

FET-Open Coordination and
Support Actions
Coordination and Support
action

FET Innovation Launchpad
Coordination and Support
action

11/04/2018

16/10/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 2.000.000,00 €
(2018)
Π/Υ Πρότασης: 500-700.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη
χώρα
του
προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες
πρέπει
να
είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Proposals for Coordination and Support
Actions (CSA) should be driven by
relevant actors in the research field and
address only one of the following subtopics:
a. FET Communication and Outreach
b. FET Innovation
c. FET Observatory

Π/Υ Πρόσκλησης: 2.500.000,00 € (2018)
Π/Υ Πρότασης: 100.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον ένας
φορέας που είναι εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη
χώρα του προγράμματος.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Short individual or collaborative actions
focused on the non-scientific aspects and
the early stages of turning a result of an
ongoing or recently finished project funded
through FET under FP7 or Horizon 2020 into
a genuine innovation with socioeconomic
impacts. The precise link with the relevant
FET project and the specific result for which
a FET Innovation Launchpad proposal is
intended, are to be explicitly described in
the proposal. Proposals must build on
results from an ongoing or recently finished
project, funded as a result of call in any FET
topic under FP7 or Horizon 2020 and clearly
identified in the proposal.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/fetopen-02-2018.html

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/fetopen-03-2018-20192020.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Future
and Emerging
Technologies

FET Proactive: emerging
paradigms and
communities Research and
Innovation action

22/03/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 88.000.000,00 €
(2018)
Π/Υ Πρότασης: 4-7.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη
χώρα
του
προγράμματος. Και οι τρεις νομικές
οντότητες
πρέπει
να
είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους
Διάρκεια: έως 5 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

To explore and consolidate a new
technological direction in order to put
it firmly on the map as a viable
paradigm for future technology. To
foster
the
interdisciplinary
communities that are able to drive this
forward,
extending
from
the
participating consortia to a wider
European pool of expertise. To
stimulate the emergence of a European
innovation ecosystem around a new
technological paradigm, well beyond
the world of research alone.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/fetproact-01-2018.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Science
with and for Society

Science4Refugees
Coordination and Support
action

10/04/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 1.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 250.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον ένας
φορέας που είναι εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη
χώρα του προγράμματος.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

This action is addressed to legal entities
such as universities, NGOs, the
EURAXESS Service Centres to bring
involuntary immigrants with a refugee
background into the European research
labour market in the new host country.
Collaboration or coupling with national
labour market initiatives are welcome,
however the involvement of an
accredited EURAXESS Centre would be
beneficial for their experience in
welcoming international researchers.
These initiatives will give refugees
researchers/scientists the opportunity
to develop their knowledge and careers
by improving their skills and
employability.

https://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/topic
s/swafs-06-2018.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
PROGRAM: Science
with and for Society

HORIZON 2020
PROGRAM: Health,
Demographic Change
and Wellbeing

Science4Refugees
Coordination and Support
action

Adaptive smart working
and living environments
supporting active and
healthy ageing
Research and Innovation
action

10/04/2018

24/04/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 6.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 2,5-3.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες
του προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον ένας
φορέας που είναι εγκατεστημένος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή συνδεδεμένη
χώρα του προγράμματος.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
Διάρκεια: τουλάχιστον 48 μήνες

The action should focus on implementing
Gender Equality Plans (GEPs) in research
organisations and universities, as "drivers"
for systemic institutional changes. The GEPs
should be developed using a coherent
approach, referring to the GEAR tool step
by-step guide. The proposed GEPs structure
will include at least the following:
•Conduct assessment / audit of procedures
and practices with relevant data to identify
gender bias at organisation level;
•Implement effective actions to be
developed over time, according to the
identified bias;
•Set targets and monitor progress via
indicators at organisation level.

Π/Υ Πρόσκλησης: 25.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 3-4.000.000,00 €
Επιλέξιμοι Φορείς: 1. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε, 2. Οι συνδεδεμένες χώρες του
προγράμματος
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. ή
συνδεδεμένη χώρα του προγράμματος.
Και οι τρεις νομικές οντότητες πρέπει να
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Proposals should develop and validate
digitally enabled adaptive services and
solutions leading to smart work
environments for older adults, supporting
them to remain actively involved in
professional life, helping them to sustain
and renew their work and personal life
related skills and support independent
active and healthy lifestyles while taking
into account reduced capabilities due to
age-related health risks and conditions.

https://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/topic
s/swafs-09-2018-2019.html

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/sc1-dth-03-2018.html
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Π/Υ Πρόσκλησης: 80.000.000,00 €

HORIZON 2020
PROGRAM: Marie
Curie

Research and Innovation
Staff Exchange MSCA-RISE
RISE

21/03/2018

Staff member unit cost top-up
allowance person/month : €2.000
Institutional unit cost person/month
 Research, training and networking
costs: €1.800
 Management and indirect costs: €700
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

EUROPEAN
RESEARCH COUNCIL
(ERC)

ERC Consolidator Grant
ERC-COG
Consolidator Grant

15/02/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 550.000.000,00 €
Π/Υ Πρότασης: 2.000.000,00 € για 5
έτη με δυνατότητα επιπλέον
επιχορήγησης 750.000,00 € σε
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών
Επιλέξιμοι Κύριοι Ερευνητές: Κύριοι
ερευνητές που έχουν λάβει το
διδακτορικό τους 7 έως 12 έτη προ
της 01/01/2018.
Διάρκεια: 5 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

RISE involves organisations from the
academic and non-academic sectors (in
particular SMEs), based in Europe (EU
Member States and 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. Secondment duration: 1-12
months Duration of the Action: 48 months
from the starting date set out in the grant
agreement.

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-rise-2018.html l

ERC Consolidator Grants are
designed to support excellent
Principal Investigators at the career
stage at which they may still be
consolidating
their
own
independent research team or
programme. Applicant Principal
Investigators must demonstrate the
ground-breaking nature, ambition
and feasibility of their scientific
proposal.

https://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/topic
s/erc-2018-cog.html
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ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ &
ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΙΕΙΑ

Έως 31/12/2023
μέχρι
εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης
ανέρχεται σε 4 εκ. €
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ,
Ερευνητικά
Κέντρα,
Ινστιτούτα,
Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους
ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/
2016 όπως ισχύουν

Στηρίζονται έργα που στοχεύουν
στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή
σημαντικά
βελτιωμένων
αλιευτικών
προϊόντων
και
εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων
διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή
βελτιωμένων
συστημάτων
διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ
άλλων και στο επίπεδο της
μεταποίησης και της εμπορίας. Η
εφαρμογή των δράσεων της
παρούσας πρόσκλησης εκτός από
την θάλασσα επεκτείνεται και στα
εσωτερικά ύδατα

http://www.alieia.gr/prosklis
i-ipovolis-protaseon-stinenosiaki-protereotita-1kenotomia-stin-aliia/
Ποσοστό Xρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού
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ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ &
ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της
δράσης ανέρχεται σε 10 εκ. €
Δικαιούχοι της δράσης είναι:
Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ,
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα,
Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με
τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και
Ν. 4386/ 2016 όπως ισχύουν –
Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας
Από 02/10/2017
Εταιρικά Σχήματα:
μέχρι
- Μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις
εξαντλήσεως του
Υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία
προϋπολογισμού
με
έναν
ή
περισσότερους
Ερευνητικούς
Οργανισμούς
οι
οποίοι θα έχουν τον ρόλο του
εξωτερικού
συνεργάτη
των
επιχειρήσεων (υπεργολάβοι).
- Από μία (1) ή περισσότερες
επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε
Σύμπραξη
με
έναν
(1)
ή
περισσότερους
Ερευνητικούς
Οργανισμούς.

Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή
οργανωτικής
γνώσης
σε
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας,
η οποία συγκεκριμένα θα περιορίζει
την επίπτωση στο περιβάλλον, θα
μειώνει
την
εξάρτηση
από
ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα
ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των
πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα
βελτιώνει την καλή διαβίωση των
ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες
καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
- Ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά
νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με
καλές προοπτικές στην αγορά,
νέων ή σημαντικά βελτιωμένων
προϊόντων,
ή
βελτιωμένων
συστημάτων
διαχείρισης
και
οργάνωσης
- Διερεύνηση της τεχνικής ή
οικονομικής σκοπιμότητας των
καινοτομιών, των προϊόντων ή των
διαδικασιών

http://www.alieia.gr/prosklis
i-ipovolis-protaseon-stinenosiaki-protereotita-2kenotomia-stinidatokalliergia/
Ποσοστό Xρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού
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