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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/19.12.2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση
Θέμα: στους Νέους Ερευνητές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού –Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»
Η υπ’ αριθμ. 17254/1901/05.12.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Σχετ.: Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού –Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση ” – Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού –Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” ανακοίνωσε την Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές»
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής (Ηλεκτρονικής μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) των Προτάσεων: 19/12/2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων : 01/03/2017
Δικαιούχοι της Δράσης: ΑΕΙ και Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του Ν.4386/2016
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων είναι δεκαπέντε (15) μήνες με δυνατότητα παράτασης επτά
(7) μηνών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από
ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των
ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές
ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
“Νέοι Ερευνητές” ορίζονται οι:
(α) Υποψήφιοι Διδάκτορες
(β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία
λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική
διατριβή.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο
παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή
ευρωπαϊκή.
Με τον όρο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών
Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής
Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας
και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.
«Φορέας Υποδοχής» νοείται το Ίδρυμα/Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή
υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων
κρατήσεων, ορίζεται:
- Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
- Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της έρευνας, ο/η υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίξει επιτυχώς το διδακτορικό του/της, το
ύψος της υποτροφίας δεν αναπροσαρμόζεται.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία
συμμετέχει.
Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε
Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000€. .

Τελικά παραδοτέα είναι η παρουσίαση ενός κοινού άρθρου σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με
διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον μία (1) κοινή δημοσίευση σε διεθνές
επιστημονικό περιοδικό.
Περισσότερες
πληροφορίες
http://www.edulll.gr/?p=31436
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To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
του Ιδρύματος http://research.teiep.gr (Ενημερωτικά Δελτία).

