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Ειδικές Πληροφορίες

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Διάρκεια Έργων: έως 30 μήνες
Δικαιούχοι: Εθνικοί, περιφερειακοί
και τοπικοί δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί
οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων
των εταιριών, που έχουν νομική
υπόσταση, διεθνείς οργανισμοί που
ενεργούν σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους
της ΕΕ MED, ή με περιορισμούς,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
Κατ’ ελάχιστο πρέπει:
•Να εκπροσωπούνται 4 χώρες της
περιοχής εφαρμογής και
•3 εταίροι να έχουν έδρα σε χώρα της
Ε.Ε.
Ο Επικεφαλής Εταίρος οφείλει να είναι
μια δημόσια αρχή ή δημόσιος
οργανισμός ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με τον
ορισμό της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Προώθηση της καινοτομίας στην
Μεσόγειο, ικανότητες για έξυπνη και
βιώσιμη ανάπτυξη
1.1
Αύξηση
διακρατικών
δραστηριοτήτων
των
καινοτόμων
συντεχνιών και δικτύων σε βασικούς
τομείς της Μεσογείου
2. Προώθηση χαμηλών εκπομπών
άνθρακα
και
ενεργειακής
αποδοτικότητας σε πόλεις, νησιά και
αγροτικές περιοχές
2.3 Αύξηση της ικανότητας να
χρησιμοποιηθούν
υπάρχοντα
συστήματα
μεταφοράς
χαμηλών
εκπομπών άνθρακα
3. Προστασία και προαγωγή φυσικών
και πολιτισμικών πόρων στην Μεσόγειο
3.1 Ανάπτυξη και ενίσχυση του
βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου
3.2. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
των φυσικών οικοσυστημάτων με την
ενίσχυση της διαχείρισης της δικτύωσης
των προστατευόμενων περιοχών

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85% :για τους
Δημόσιους Φορείς - 15% Εθνική Συμμετοχή
Έμμεσες Δαπάνες: 15%

Σχετικοί Σύνδεσμοι

http://interreg-med.eu/en/2nd-callfor-modular-projects-is-open/

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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MED Modular
Projects
2η Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων

Έργα Διακρατικής
Συνεργασίας
Single Modular
Projects
M2 Testing

31/03/2017

Διάρκεια Έργων: έως 30 μήνες
Π/Υ Έργων: 1,2 – 2,5 εκ. €
Δικαιούχοι: Εθνικοί, περιφερειακοί
και τοπικοί δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί
οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων
των εταιριών, που έχουν νομική
υπόσταση, διεθνείς οργανισμοί που
ενεργούν σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους
της ΕΕ MED, ή με περιορισμούς,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
Κατ’ ελάχιστο πρέπει:
•Να εκπροσωπούνται 4 χώρες της
περιοχής εφαρμογής και
•3 εταίροι να έχουν έδρα σε χώρα της
Ε.Ε.
Μέγιστος αριθμός Εταίρων: 10
Ο Επικεφαλής Εταίρος οφείλει να είναι
μια δημόσια αρχή ή δημόσιος
οργανισμός ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με τον
ορισμό της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Προώθηση της καινοτομίας
στην Μεσόγειο, ικανότητες για
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη
1.1
Αύξηση
διακρατικών
δραστηριοτήτων των καινοτόμων
συντεχνιών και δικτύων σε
βασικούς τομείς της Μεσογείου
3. Προστασία και προαγωγή
φυσικών και πολιτισμικών πόρων
στην Μεσόγειο
3.2.
Διατήρηση
της
βιοποικιλότητας και των φυσικών
οικοσυστημάτων με την ενίσχυση
της διαχείρισης της δικτύωσης των
προστατευόμενων περιοχών

http://interreg-med.eu/en/2nd-callfor-modular-projects-is-open/

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85% για
τους Δημόσιους Φορείς - 15% Εθνική
Συμμετοχή
Έμμεσες Δαπάνες: 15%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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MED Modular
Projects
2η Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων

Έργα Διακρατικής
Συνεργασίας
Single Modular
Projects
M3 Capitalizing

31/03/2017

Διάρκεια Έργων: έως 18 μήνες
Π/Υ Έργων: 0,6 – 1,2 εκ. €
Δικαιούχοι: Εθνικοί, περιφερειακοί
και τοπικοί δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί
οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων
των εταιριών, που έχουν νομική
υπόσταση, διεθνείς οργανισμοί που
ενεργούν σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους
της ΕΕ MED, ή με περιορισμούς,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
Κατ’ ελάχιστο πρέπει:
•Να εκπροσωπούνται 4 χώρες της
περιοχής εφαρμογής και
•3 εταίροι να έχουν έδρα σε χώρα της
Ε.Ε.
Μέγιστος αριθμός Εταίρων: 8
Ο Επικεφαλής Εταίρος οφείλει να είναι
μια δημόσια αρχή ή δημόσιος
οργανισμός ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με τον
ορισμό της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Προώθηση της καινοτομίας
στην Μεσόγειο, ικανότητες για
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη
1.1
Αύξηση
διακρατικών
δραστηριοτήτων των καινοτόμων
συντεχνιών και δικτύων σε
βασικούς τομείς της Μεσογείου
3. Προστασία και προαγωγή
φυσικών και πολιτισμικών πόρων
στην Μεσόγειο
3.1 Ανάπτυξη και ενίσχυση του
βιώσιμου
παράκτιου
και
θαλάσσιου
τουρισμού
στην
περιοχή της Μεσογείου
3.2.
Διατήρηση
της
βιοποικιλότητας και των φυσικών
οικοσυστημάτων με την ενίσχυση
της διαχείρισης της δικτύωσης των
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85% για προστατευόμενων περιοχών
τους Δημόσιους Φορείς - 15% Εθνική
Συμμετοχή
Έμμεσες Δαπάνες: 15%

http://interreg-med.eu/en/2nd-callfor-modular-projects-is-open/

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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MED Modular
Projects
2η Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων

Έργα Διακρατικής
Συνεργασίας
Single Modular
Projects
M3 Capitalizing

31/03/2017

Διάρκεια Έργων: έως 48 μήνες που
διαιρούνται σε Μ1: 15 μήνες, Μ2: 21
μήνες και Μ3: 12 μήνες
Π/Υ Έργων: 3,6 – 6,0 εκ. €
Δικαιούχοι: Εθνικοί, περιφερειακοί
και τοπικοί δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί
οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων
των εταιριών, που έχουν νομική
υπόσταση, διεθνείς οργανισμοί που
ενεργούν σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους
της ΕΕ MED, ή με περιορισμούς,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
Κατ’ ελάχιστο πρέπει:
•Να εκπροσωπούνται 4 χώρες της
περιοχής εφαρμογής και
•3 εταίροι να έχουν έδρα σε χώρα της
Ε.Ε.
Μέγιστος αριθμός Εταίρων:15
Ο Επικεφαλής Εταίρος οφείλει να είναι
μια δημόσια αρχή ή δημόσιος
οργανισμός ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με τον
ορισμό της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85% για
τους Δημόσιους Φορείς - 15% Εθνική
Συμμετοχή
Έμμεσες Δαπάνες: 15%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Προώθηση της καινοτομίας
στην Μεσόγειο, ικανότητες για
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη
1.1
Αύξηση
διακρατικών
δραστηριοτήτων των καινοτόμων
συντεχνιών και δικτύων σε
βασικούς τομείς της Μεσογείου
2. Προώθηση χαμηλών εκπομπών
άνθρακα
και
ενεργειακής
αποδοτικότητας σε πόλεις, νησιά
και αγροτικές περιοχές
2.3 Αύξηση της ικανότητας να
χρησιμοποιηθούν
υπάρχοντα
συστήματα μεταφοράς χαμηλών
εκπομπών άνθρακα
3. Προστασία και προαγωγή
φυσικών και πολιτισμικών πόρων
στην Μεσόγειο
3.1 Ανάπτυξη και ενίσχυση του
βιώσιμου
παράκτιου
και
θαλάσσιου
τουρισμού
στην
περιοχή της Μεσογείου
3.2.
Διατήρηση
της
βιοποικιλότητας και των φυσικών
οικοσυστημάτων με την ενίσχυση
της διαχείρισης της δικτύωσης των
προστατευόμενων περιοχών

http://interreg-med.eu/en/2nd-callfor-modular-projects-is-open/

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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INTERREG
EUROPE

Έργα Διακρατικής
Συνεργασίας

30/06/2017

Δικαιούχοι: Εθνικοί, περιφερειακοί
και τοπικοί δημόσιοι φορείς, μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
άλλοι
οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για
τον ορισμό και την εφαρμογή τοπικών
πολιτικών
Κατ’ ελάχιστο πρέπει:
•Να εκπροσωπούνται 3 χώρες της
Projects must focus on one of these
περιοχής εφαρμογής και
topics:
•2 εταίροι να έχουν έδρα σε χώρα της
- Research and Innovation
Ε.Ε.
- SME Competitiveness
Μέγιστος αριθμός Εταίρων:10 (από 5
- Low-carbon economy
έως 10 εταίροι)
- Environment and resource
efficiency
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85% για
τους Δημόσιους Φορείς - 15% Εθνική
Συμμετοχή
Έμμεσες Δαπάνες: 15%

http://www.interregeurope.eu/apply
/

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EU Programme
for Employment
and Social
Innovation (EaSI)

Fast track
integration into
the labour market
for third country
nationals targeting
exclusively asylum
seekers, refugees
and their family
members
EASI PROGRESS
AXIS BUDGET
HEADING
04.03.02.01

30/03/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €14,2εκ
Θα χρηματοδοτηθούν 5-7 προτάσεις
Επιλέξιµοι
φορείς:
Νοµίµως
συσταθέντες δηµόσιοι, ιδιωτικοί και
διεθνείς
οργανισµοί,
μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τις
χώρες: ΕΕ28, Ισλανδία, Νορβηγία,
Αλβανία, FYROM, Mαυροβούνιο,
Σερβία και Τουρκία
Εταιρικό Σχήμα: Στο εταιρικό σχήμα
πρέπει
να
εκπροσωπούνται
τουλάχιστον 4 φορείς εκ των οποίων
τουλάχιστον 1 θα πρέπει να έχει έδρα
σε χώρα της Ε.Ε.
Διάρκεια: 24 -36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The present call for proposals aims
at
funding
innovative
transnational projects to test and
implement
innovative
policy
schemes and delivery mechanisms
that will ensure and facilitate a
swift labour market integration of
the specific target groups of third
country nationals listed below.
Proposals could also include the
replication of successful innovative http://ec.europa.eu/social/main.jsp?c
initiatives already implemented in
atId=629&langId=en&callId=502&furtherC
other(s) country(ies).
alls=yes
Only
applications
targeting
specifically the support to the
following groups of third country
nationals will be considered
eligible for further evaluation:
• asylum seekers,
• refugees and their family
members.
Specific measures targeting the
labour market integration of
migrant women will be considered
favourably.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EU Programme
for Employment
and Social
Innovation (EaSI)

A European
framework for
mobility of
apprentices:
Developing
European
citizenship and
skills through
youth integration
in the labour
market

29/03/2017

In line with the 2016 Pilot Project
on
longterm
mobility
of
apprentices8, the ultimate goal of
this call for proposals is to enable
Π/Υ Πρόσκλησης: €2.841.856
young apprentices to develop their
Διαθέσιμη Επιχορήγηση: €300-500 χιλ
skills
and
enhance
their
employability prospects, whilst
Επιλέξιµοι φορείς: Νοµίµως
also strengthening their sense of
συσταθέντες δηµόσιοι και ιδιωτικοί
European citizenship. Actions
φορείς με δραστηριότητα στην ΕΕΚ
should:
(VET)
1. assess to what extent demand
Εταιρικό Σχήμα: Τουλάχιστον 2 φορείς
exists
among
relevant http://ec.europa.eu/social/main.jsp?c
από 2 διαφορετικές χώρες – μέλη της
stakeholders
for
developing atId=629&langId=en&callId=504&furt
Ε.Ε.
longterm (minimum 6 to maximum
herCalls=yes
12
months)
transnational
Διάρκεια: 18 μήνες
apprentice mobility schemes, and
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 85%
the uptake of such schemes;
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
2. identify obstacles (legal,
practical, institutional, academic,
etc.) that prevent apprentices from
carrying out longer-term stays
abroad;
3. identify and disseminate good
practices and success factors for
long-term work placements for
apprentices

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ERASMUS +

ΚΑ2 Strategic
partnerships in the
field of youth –
2017

26/4/2017
For projects
starting
between 1st
September of the
same year and
31st January
of the following
year;
4 /10/2017
For projects
starting
Between 1
February and 31
May of the
following year

Π/Υ Πρόσκλησης: €1,905,04 δις.
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
€150.000 / έτος
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι
διεθνικές και διαθέτουν τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς
από
τρεις
διαφορετικές
χώρες
του
προγράμματος.
Ωστόσο, οι ακόλουθοι τύποι σχεδίων
μπορούν να περιλαμβάνουν ως
εταίρους δύο οργανισμούς από
τουλάχιστον
δύο
χώρες
του
Προγράμματος:
- Στρατηγικές Συμπράξεις στον
τομέα της νεολαίας.
Διάρκεια: 6-36 μήνες

Οι
Στρατηγικές
Συμπράξεις
στοχεύουν στη στήριξη της
ανάπτυξης, της μεταφοράς ή/και
της
εφαρμογής
καινοτόμων
πρακτικών
όπως
και
της
υλοποίησης
κοινών
πρωτοβουλιών για την προώθηση
της συνεργασίας, της αμοιβαίας
μάθησης και της ανταλλαγής
εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

https://www.iky.gr/el/erasmus-pluskey2-action-2/aitiseis-ka1kainotomia-kales-praktikes

Πρόκειται για Αποκεντρωμένες
Δράσεις και υποβάλλονται στις
Εθνικές Αρχές (Ελλάδα – ΙΚΥ)

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ERASMUS +

Sector Skills
Alliances- 2017

02/05/2017

LOT 1:
Επιχορήγηση Max: 500.000€
Διάρκεια : 2 ή 3 έτη
Επιλεξιμότητα :
–Τουλάχιστον 2 βασικούς εταίρους
– Τουλάχιστον 12 χώρες του
προγράμματος
– Πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς
που εκπροσωπούν τόσο τη ζήτηση όσο
και την προσφορά εργασίας
LOT 2:
Επιχορήγηση Max: 1.400.000€
Διάρκεια : 3 έτη
Επιλεξιμότητα :
– Τουλάχιστον 6 βασικοί εταίροι
– Τουλάχιστον 3 χώρες προγράμματος
– Σε τουλάχιστον 2 χώρες χρειάζεται να
υπάρχουν κατ’ ελάχιστον 2 βασικοί
εταίροι ανά χώρα από τους οποίους:
• Ένας βασικός εταίρος εκπροσωπεί τους
κοινωνικούς
εταίρους
(πχ
επαγγελματικές οργανώσεις ή εργατικά
σωματεία) ή τον σχετικό οικονομικό
κλάδο ( πχ ένα επιμελητήριο ή εμπορική
ένωση)
• Ένας βασικός εταίρος εκπροσωπεί την
παροχή της ΕΕΚ, σε οποιοδήποτε επίπεδο
(πχ ένας ατομικός πάροχος ΕΕΚ
ή ένα δίκτυο παρόχων ΕΕΚ)

Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων
έχουν ως στόχο να καλύψουν τις
ελλείψεις
των
δεξιοτήτων,
να
ενισχύσουν τη σύνδεση των αρχικών και
συνεχιζόμενων
συστημάτων
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους
τομείς και να ενθαρρύνουν τη ζήτηση
νέων δεξιοτήτων σε ένα ή και
περισσότερα
επαγγελματικά
περιβάλλοντα.
2 Κατηγορίες Σχεδίων:
LOT1: οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων
για την αναγνώριση αναγκών σε
δεξιότητες θα λειτουργήσουν σε τομεακό
επίπεδο με σκοπό να παράσχουν καθαρά
και λεπτομερή στοιχεία για το ποιες είναι
οι ανάγκες και τα κενά.
LOT2:
Οι
Τομεακές
συμμαχίες
δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και τη
δημιουργία
παραδοτέων
της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης θα λειτουργήσουν στο
σχεδιασμό
και
τη
δημιουργία
παραδοτέων κοινού περιεχομένου για
επαγγελματικά προγράμματα για ένα ή
διάφορα συναφή επαγγέλματα σε ένα
τομέα, όπως επίσης και μεθοδολογίες
διδασκαλίας και κατάρτισης.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/sector-skills-alliances2017_en

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100 %

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9

ERASMUS +

Forward-Looking
Cooperation
Projects– 2017

14/03/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €8 εκ.
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
€500.000
Επιλέξιμοι φορείς: δημόσιες αρχές σε
εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο,
αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, — μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ), ιδιωτικές ή
δημόσιες, — ερευνητικά κέντρα, —
σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
—
ιδρύματα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης,
—
εμπορικά
επιμελητήρια,
—
δίκτυα
ενδιαφερομένων φορέων, — κέντρα
αναγνώρισης,
—
φορείς
αξιολόγησης/διασφάλισης ποιότητας,
— επαγγελματικές οργανώσεις και
εργοδότες, — συνδικαλιστικές και
υπαλληλικές οργανώσεις, — υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού, —
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
και πολιτιστικοί οργανισμοί, —
επιχειρήσεις, — διεθνείς οργανισμοί.
Διάρκεια: 24-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Τα προγράμματα Forward-Looking
Cooperation (FLCP), είναι διεθνή
προγράμματα συνεργασίας με
σκοπό τον προσδιορισμό, τη
δοκιμή, την ανάπτυξη ή την
αξιολόγηση
καινοτόμων
προσεγγίσεων πολιτικής οι οποίες
μπορούν
δυνητικά
να
ενσωματωθούν και να συμβάλουν
στη βελτίωση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τα προγράμματα αυτά αναμένεται
να προσφέρουν εις βάθος γνώση
σχετικά με τις ομάδες-στόχους, τη
μάθηση, τη διδασκαλία ή την
κατάρτιση και αποτελεσματικές
μεθοδολογίες και εργαλεία που
συμβάλλουν
στην
ανάπτυξη
πολιτικών, καθώς και την εξαγωγή
συμπερασμάτων που μπορεί να
είναι χρήσιμα για τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής στους τομείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε
όλα τα επίπεδα.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/key-action-3-supportfor-policy-reform/erasmus-plus-keyaction-3-prospectiveinitiatives/forward-lookingcooperation-projects_en

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ERASMUS +

Nautical Routes
for Europe

15/03/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €1,5εκ.
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
€250.000 – 300.000
Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι και
Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί
Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μη
Κυβερνητικοί
Οργανισμοί
Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές
Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον 2
οργανισμοί από 2 διαφορετικές χώρες
του προγράμματος εκ των οποίων
τουλάχιστον η μια να ανήκει στην ΕΕ.
Διάρκεια: έως 24 μήνες

Ο κύριος στόχος της παρούσας
πρόσκλησης προτάσεων είναι η
υποστήριξη
της
ανάπτυξης
διακρατικών
θεματικών
τουριστικών προϊόντων και η
προώθησή
τους
μέσω
της
δημιουργίας
διακρατικών
τουριστικών θεματικών διαδρομών
στις παράκτιες περιοχές στους
τομείς του ναυτικού τουρισμού και
του τουρισμού θαλάσσιων σπορ.

https://ec.europa.eu/easme/en/callproposals-nautical-routes-europe

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ERASMUS +

ΚΑ2 Strategic
partnerships in the
field of education
and training –
2017

29/03/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €1,905,04 δις.
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
€150.000 / έτος
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι
διεθνικές και διαθέτουν τουλάχιστον
τρεις
οργανισμούς
από
τρεις
διαφορετικές
χώρες
του
προγράμματος.
Ωστόσο, οι ακόλουθοι τύποι σχεδίων
μπορούν να περιλαμβάνουν ως
εταίρους δύο οργανισμούς από
τουλάχιστον
δύο
χώρες
του
Προγράμματος:
- Στρατηγικές Συμπράξεις οι
οποίες περιλαμβάνουν μόνο
σχολεία
Διάρκεια:
Συμπράξεις Ανώτατης Εκπαίδευσης:
24- 36 μήνες
Συμπράξεις
ΕΕΚ,
σχολικής
εκπαίδευσης
και
εκπαίδευσης
ενηλίκων: 12-36 μήνες

Οι
Στρατηγικές
Συμπράξεις
στοχεύουν στη στήριξη της
ανάπτυξης, της μεταφοράς ή/και
της
εφαρμογής
καινοτόμων
πρακτικών
όπως
και
της
υλοποίησης κοινών πρωτοβουλιών
για
την
προώθηση
της
συνεργασίας,
της
αμοιβαίας
μάθησης και της ανταλλαγής
εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποτελούν
Αποκεντρωμένες
Δράσεις και υποβάλλονται στις
Εθνικές Αρχές (Ελλάδα – ΙΚΥ)

https://www.iky.gr/el/erasmus-pluskey2-action-2/aitiseis-ka1kainotomia-kales-praktikes

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for multi
programmes
increasing the
awareness of
Union sustainable
agriculture on the
internal market
AGRIMULTIINTERNAL
MARKET

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €15.05εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
Τουλάχιστον 2 εταίροι από 2
διαφορετικά κράτη μέλη
Διάρκεια: έως 24 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Actions should address how the
product(s)
promoted and its/their production
method(s) contribute to:
(a) climate change mitigation (e.g.
reduction in greenhouse gas
emissions) and/or adaptation (e.g.
water savings, climate-resistant
crops & varieties) and;
(b) at least one of the following: biodiversity conservation and
sustainable use (e.g. wildlife,
landscape, genetic resources); sustainable water management
(e.g. water use efficiency, reduction
of nutrients or pesticides load); sustainable soil management (e.g.
erosion control; nutrient balance;
prevention
of
acidification,
salinization).

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/multi-a-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for multi
programmes –
Union quality
schemes - internal
market or third
countries
AGRIMULTIINTERNAL
MARKET

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €15.05εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
Τουλάχιστον 2 εταίροι από 2
διαφορετικά
κράτη
μέλη
που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Διάρκεια: έως 24 μήνες

The objective is to increase the
awareness
and recognition of the Union quality
schemes:
(a) quality schemes: Protected
designation of origin (PDO),
protected geographical indication
(PGI),
traditional
speciality
guaranteed (TSG) and optional
quality terms;
(b) organic production method;
(c) the logo for quality agriculture
products
specific to the outermost regions of
the Union.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/multi-b-2017.html

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for multi
programmes
–
Union
quality
schemes - internal
market or third
countries
AGRIMULTIINTERNAL
MARKET

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €12.90 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
Τουλάχιστον 2 εταίροι από 2
διαφορετικά
κράτη
μέλη
που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Διάρκεια: έως 24 μήνες

The objective is to highlight at least
one of
the specific features of agricultural
production methods in the Union,
particularly in terms of food safety,
traceability, authenticity, labelling,
nutritional and health aspects
(including proper dietary practices
and responsible consumption of
eligible alcoholic beverages), animal
welfare, respect for the
environment and sustainability
(others than those covered under
Topic A), and the characteristics of
agricultural and food products,
particularly in terms of their quality,
taste, diversity or traditions.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/multi-c-2017.html

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes
–
Union
quality
schemes
AGRISIMPLE
INTERNAL
MARKET

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €12.375 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Information
and
promotion
programmes
targeting
Union
quality schemes should be a key
priority in the internal market since
such schemes provide consumers
with assurances on the quality and
characteristics of the product or the
production process used, achieve
added value for the products
concerned and enhance their
market opportunities.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-01-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes
–
merits of Union
agricultural
products
AGRISIMPLE
INTERNAL
MARKET

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €10.125 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The objective is to highlight the
specific features of agricultural
production methods in the Union,
particularly in terms of food safety,
traceability, authenticity, labelling,
nutritional and health aspects
(including proper dietary practices
and responsible consumption of
eligible alcoholic beverages), animal
welfare,
respect
for
the
environment and sustainability, and
the characteristics of agricultural
and food products, particularly in
terms of their quality, taste,
diversity or traditions.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-02-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes Information and
promotion in
China, Japan, South
Korea, Taiwan,
South East Asia or
India
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €14.750 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The information and promotion
programmes should target one or
more countries identified in the
corresponding topic.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-03-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

18

ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes Information and
promotion in USA,
Canada or Mexico
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €11.60 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The information and promotion
programmes should target one or
more countries identified in the
corresponding topic.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-04-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes Information and
promotion
in
Africa, Middle East,
Iran or Turkey
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €8.45 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The information and promotion
programmes should target one or
more countries identified in the
corresponding topic.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-05-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes
–
Information and
promotion in other
third countries
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €11,60 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The information and promotion
programmes should target one or
more countries identified in the
corresponding topic.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-06-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes
–
Information and
promotion
of
milk/dairy
products, pig meat
products
or
a
combination
of
those two targeting
any third country
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €11,60 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The general objective of the
information
provision
and
promotion measures is to enhance
the competitiveness of the Union
agricultural sector.
This topic covers Information
provision
and
promotion
programmes on milk products, pig
meat products or a combination of
those two targeting any third
country.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-07-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ENJOY IT’S FROM
EUROPE

Support for simple
programmes –
Information
and
promotion of beef
products targeting
any third country
AGRI-SIMPLETHIRD
COUNTRIES

20/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €4,0 εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
(i) trade or inter-trade organisations,
established in a Member State and
representative of the sector or sectors
concerned in that Member State, (ii)
trade or inter-trade organisations of the
Union representative of the sector or
sectors concerned at Union level (iii)
producer organisations or associations
of producer organisations (iv) agri-food
sector bodies the objective and activity
of which is to provide information on,
and to promote, agricultural products
Εταιρικό Σχήμα:
1 ή περισσότερους εταίρους από την
ίδια χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Διάρκεια: 12-36 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The general objective of the
information
provision
and
promotion measures is to enhance
the competitiveness of the Union
agricultural sector.
This topic covers Information and
promotion programmes on beef
products targeting any third
country.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/agrip/topics/simple-08-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
Personalized
Medicine H2020
16-17

Clinical research on
regenerative
medicine
Research and
Innovation

11/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €30εκ.
Π/Υ Πρότασης: €4-6εκ.
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
target
regenerative medicine therapies
which are ready for clinical (inpatient) research and should focus
on one specific clinical phase of
work. Any stage of clinical work
(e.g., first in man, late stage trial,
http://ec.europa.eu/research/particip
observational study) may be
ants/portal/desktop/en/opportunitie
proposed though later stages are
s/h2020/topics/sc1-pm-11-2016preferred; clinical work should
2017.html
represent the core of the proposal.
To justify the clinical work
proposed, phase I proposals must
present appropriate preclinical and
toxicology data, and later phase
proposals must present appropriate
preliminary results.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
Personalized
Medicine H2020
16-17

Diagnostic
characterisation of
rare diseases
Research and
Innovation

11/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €15εκ.
Π/Υ Πρότασης: €15εκ.
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 of this research should be
to apply genomics and/or other –
omics
and/or
other
highthroughput approaches for the
molecular characterisation of rare
diseases in view of developing
molecular diagnoses for a large http://ec.europa.eu/research/particip
number of undiagnosed rare ants/portal/desktop/en/opportunitie
diseases.
Undiagnosed
rare s/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html
diseases may range from a group of
unnamed disorders with common
characteristics to a phenotypically
well described disease or group of
diseases with an unknown
molecular basis.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

Understanding
hypoglycaemia: the
underlying
mechanisms and
addressing linical
determinants
as
well
as
consequences for
people
with
diabetes
by
combining
databases
from
clinical trials
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2: €13,46εκ.
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: 48 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The current gaps and challenges in
our
understanding
of
hypoglycaemia consequently limit
the management of hypoglycaemia.
Furthermore, a consensus between
healthcare professionals and other
professional bodies including the
regulatory authorities on the
definitions of the clinical categories
of hypoglycaemia is lacking which
makes analyses of hypoglycaemic
episodes difficult. Thus the
overarching objective of this call
topic is to reduce the risk and
burden of hypoglycaemia and, as a
consequence, ultimately improve
glycaemic control in people with
diabetes.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1001.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

How Big Data could
support better
diagnosis and
treatment
outcomes for
Prostate Cancer
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2: €6εκ.
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: 60 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Address
the
scarcity
of
epidemiologic,
clinical,
genomic/biomarker,
economic,
patient reported outcome, and
humanistic data on the treatment
path of prostate cancer including all
stages of the disease. Leverage reallife data on patients from different
European countries, using existing
registries, trial data, and data from
prostate cancer specialized centres
as well as data from patient groups.
Foster the collection and use of data
to improve the outcomes and
health system efficiency, an aim of
the entire BD4BO.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1002.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

Improving the care
of patients
suffering from
acute or chronic
pain
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2:
Subtopic 3A: €4,25εκ.
Subtopic 3B: €4,14εκ.
Subtopic 3C: €2,84εκ.
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..
Διάρκεια: 39 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The goal of this Topic is to make
advances in
three
pain
areas
in
a
complementary manner. These
three Subtopics, each of which
addresses a specific scientific
challenge, together offer significant
opportunities for cross-fertilisation:
Subtopic 3A: using Patient
Reported Outcome Measures to
improve the management of acute
and chronic pain (PROMs);
Subtopic 3B: improving the
translatability of pharmacodynamic
biomarkers in painpathways of
healthy subjects and preclinical
species (BIOM);
Subtopic 3C: improving translation
in chronic pelvic pain (CPP).

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1003.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

28

EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

Creation of a panEuropean
Paediatric Clinical
Trials Network
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2: €67εκ.
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.
Διάρκεια: 72 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The overall vision of this topic is to
create a large collaborative
paediatric network that facilitates
the development and availability of
new drugs and other therapies, and
the expansion of knowledge about
drugs currently in practice for the
entire paediatric population.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1004.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

Patient
perspectives
in medicines
lifecycle
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2: €4,5εκ.
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
Διάρκεια: 30 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

In the context of this project, the
scope of the term “patient”
includes those people who have the
medical issues or symptoms as well
as those caring for or living with
them. This project represents an
opportunity to enable patients to
better provide their perspectives in qualitative and quantitative
terms - in the medicines pathways
from discovery to outcomes
monitoring and beyond.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1007.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION –
Innovative
Medicines
Initiative

Personalised
medicine
approaches in
autism spectrum
disorders
Research and
Innovation Action

28/03/2017
2nd Stage
Deadline
14/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €348,03εκ.
(Συγκεντρωτικά για IMI2 –
01,02,03,04,05,06,07,08)
Μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά
ΙΜΙ2: €55εκ.
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.
Διάρκεια: 60 μήνες

This project offers a unique
opportunity to create a Europeanwide
research
strategy
in
collaboration and in alignment with
Sbased efforts that overcome key
bottlenecks in the development and
testing of treatments for ASD. It will
build the necessary capacity, within
Europe, for the conduct of future
trials, while also contributing
towards a more unified approach to
research in ASD within Europe in
the clinical sciences.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/imi2-2016-1008.html

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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H2020 – HEALTH,
DEMOGRAPHIC
CHANGE AND
WELL- BEING

Implementing the
Strategic Research
Agenda on
Personalised
Medicine
ERA-NET-Cofund

11/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €5εκ.
Π/Υ Πρότασης: €5εκ.
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

Proposals
should
pool
the
necessary financial resources from
the participating national (or
http://ec.europa.eu/research/particip
regional) research programmes
ants/portal/desktop/en/opportunitie
with a view to implementing a joint
s/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html
call for proposals resulting in grants
to third parties with co-funding in
this area.

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 33%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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H2020 – HEALTH,
DEMOGRAPHIC
CHANGE AND
WELL- BEING

Global Alliance for
Chronic Diseases
(GACD)
Research and
Innovation

11/04/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: €24εκ.
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%

Topic details will be developed in
line with the timetable of the GACD
priority setting process and will be
provided during the course of 2016.

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/topics/sc1-hco-072017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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