Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Πρόγραμμα /
Πρόσκληση

Τύπος Δράσεων

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»

Πρόσκληση: Ειδικών
Δράσεων
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
- «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 20142010

Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής

20/10/2017

Ειδικές Πληροφορίες

Αντικείμενο Πρόσκλησης

Η συνολική δημόσια δαπάνη της
δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκ. € και
κατανέμεται ως ακολούθως ανά
Ειδική Δράση:
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»: 5,25 εκ. €,
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 6 εκ. €,
«ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»: 13 εκ. €.
Δικαιούχοι της δράσης είναι
α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης
γνώσεων και Λοιποί φορείς που
αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί
έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) Επιχειρήσεις και
γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο
για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι
οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως
«Λοιποί
φορείς
που
αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί
έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή
ως «Επιχειρήσεις»

Κύριος στόχος της δράσης είναι η
δημιουργία
της
απαραίτητης
γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους
τομείς, μέσω της ενίσχυσης της
Έρευνας και της Τεχνολογίας, με
σκοπό
την
προώθηση
της
καινοτομίας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας
δυναμικών
κλάδων της οικονομίας και την
τόνωση
της
παραγωγικής
δραστηριότητας σε περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο

Σχετικοί Σύνδεσμοι

http://www.antagonistikotita.
gr/epanek/prokirixeis.asp?id=2
9&cs=
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Π/Υ πρόσκλησης: 700 χιλιάδες €
Π/Υ ανά πρόταση: 100 χιλιάδες €
Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η
ύπαρξη τουλάχιστον τριών (3)
εταίρων από τουλάχιστον δύο
χώρες
(οπωσδήποτε
Ελλάδα,
Ρωσία).

Joint Call 2017
ΓΓΕΤ/ERANET RUSPLUS

ERA.Net RUS Plus Call
2017

19/09/2017

Οι προτάσεις από ελληνικής πλευράς
πρέπει
να
περιλαμβάνουν
απαραίτητα
μία
ελληνική
επιχείρηση.
Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και
ερευνητικών
φορέων
είναι
αυτονόητη.
Διάρκεια: 24 έως 36 μήνες

Η Κοινή Προκήρυξη αφορά στη
συγχρηματοδότηση
κοινών
ερευνητικών έργων, καινοτομικού
χαρακτήρα, μεταξύ των κρατών
που συμμετέχουν στη προκήρυξη:
Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία,
Αυστρία, Ρουμανία.
Οι θεματικές προτεραιότητες της
προκήρυξης για την ελληνική
πλευρά σύμφωνα με την RIS3 είναι
οι ακόλουθες:
1) Agrofood
2) Life sciences & Health – Medicine
3) ICT
4) Energy
5)Environment
&
sustainable
growth – climate change
6) Transports & Logistics
7) Materials – Constructions
8) Culture – Tourism – Cultural &
Creative Industries.

http://eranetrus.eu/en/196.php

Την χρηματοδότηση των ελληνικών
φορέων-μελών κοινοπραξιών, των
οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν,
θα παράσχει η Γ.Γ.Ε.Τ. μέσω του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ)
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ENPI CBCMED 1η
Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων

Έργα
Διασυνοριακής
Συνεργασίας
στην Μεσόγειο

09/11/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 84.668.413,86 €
Διάρκεια Έργων: 24-36 μήνες
Επιλέξιμες Χώρες:
Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα,
Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος,
Μάλτα, Παλαιστίνη, Πορτογαλία,
Ισπανία, Τυνησία
Στο Εταιρικό Σχήμα κατ’ ελάχιστο
πρέπει:
Στο
σχήμα
πρέπει
να
εκπροσωπούνται τουλάχιστον 3
χώρες εκ των οποίων τουλάχιστον
μια επιλέξιμη χώρα της Ε.Ε. και
τουλάχιστον 1 χώρα εταίρος.
Ένας φορέας μπορεί να συμμετέχει
ως Επικεφαλής Εταίρος σε μόνο 1
πρόταση
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
(90% ERDF + 10% η Εθνική
Συμμετοχή)
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
Π/Υ Πρότασης: 1-3 εκ. € (Ο
συνολικός Π/Υ του έργου δεν μπορεί
να ξεπερνά τα 3,5 εκ €

The "ENI CBC Mediterranean Sea
Basin Programme 2014-2020" is a
multilateral
cross-border
cooperation
programme
cofinanced by the European Union
under the European Neighborhood
Instrument (ENI). In the context of
this call for proposals and according
to
the
Joint
Operational
Programme, the Joint Monitoring
Committee has decided to open this
call to the 4 Thematic Objectives:
A.1
Business
and
SMEs
development A.2 Support to
education, research, technological
development and innovation A.3
Promotion of social inclusion and
the fight against poverty B.4
Environmental protection, climate
change adaptation and mitigation

http://www.enpicbcmed.eu/eni
cbcmed-2014-2020/first-callfor-standard-projects-1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
07 Σεπτεμβρίου 2017

3

Η Πρόσκληση του
Προγράμματος LIFE
2017 χωρίζεται σε δύο
υποπρογράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
2017

1)
Υπο πρόγραμμα για το
Περιβάλλον και
2)
Υπο πρόγραμμα Δράση για
το Κλίμα
Πρόσκληση για τη
Θεματική Περιβάλλον και
Αποδοτικότητα των
Φυσικών Πόρων

12/9/2017

Π/Υ
του
Υποπρογράμματος LIFE Environment & Resource
Περιβάλλον : € 290.895.000
Efficiency (sub-programme for
Environment) will co-finance action
Δεν υπάρχει όριο στον Π/Υ των grants for pilot and demonstration
έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι projects to develop, test and
έργα με Π/Υ <€500χιλ, έχουν demonstrate policy or management
χρηματοδοτηθεί πολύ λίγα
approaches, best practices and
solutions, including development
Επιλέξιμοι φορείς:
and demonstration of innovative
 Δημόσιοι φορείς
technologies, to environmental
 Ιδιωτικοί Φορείς
challenges, suitable for being
Ηλεκτρονική Υποβολή

Ιδιωτικές μη εμπορικές replicated,
transferred
or
Προτάσεων
οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων mainstreamed, including with
των ΜΚΟ)
respect to the link between the https://webgate.ec.europa.eu/e
environment and health, and in
proposalWeb/
Τα έργα ξεκινούν από 1/7/2018
support of resource efficiencyrelated policy and legislation,
Σύνθεση Εταιρικού Σχήματος: Δεν including the Roadmap to a
υπάρχουν περιορισμοί στο εταιρικό Resource Efficient Europe; and to
σχήμα. Μπορεί ακόμη και ένας improve the knowledge base for the
οργανισμός να υποβάλλει μόνος development,
implementation,
πρόταση
assessment,
monitoring
and
evaluation of Union environmental
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
policy and legislation, and for the
Έμμεσες Δαπάνες: 7% επί του assessment and monitoring of the
συνολικού Π/Υ
factors, pressures and responses
that impact on the environment
External assistance Costs: 35% του within and outside the Union.
συνολικού Π/Υ
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Π/Υ
του
Υποπρογράμματος
Περιβάλλον : € 290.895.000
Δεν υπάρχει όριο στον Π/Υ των
έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
έργα με Π/Υ <€500χιλ, έχουν
χρηματοδοτηθεί πολύ λίγα
Επιλέξιμοι φορείς:
 Δημόσιοι φορείς
 Ιδιωτικοί Φορείς

Ιδιωτικές μη εμπορικές
οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων
των ΜΚΟ)

Η Πρόσκληση του
Προγράμματος LIFE
2017 χωρίζεται σε δύο
υποπρογράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
2017

1) Υπο - πρόγραμμα για
το Περιβάλλον και
2) Υπο -πρόγραμμα
Δράση για το Κλίμα
Πρόσκληση για τη
Θεματική Φύση και
Βιοποικιλότητα

14/9/2017

Τα έργα ξεκινούν από 1/7/2018
Σύνθεση Εταιρικού Σχήματος: Δεν
υπάρχουν περιορισμοί στο εταιρικό
σχήμα. Μπορεί ακόμη και ένας
οργανισμός να υποβάλλει μόνος
πρόταση
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
έως 75% για συγκεκριμένες δράσεις
που αφορούν την διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Έμμεσες Δαπάνες: 7% επί του
συνολικού Π/Υ
External assistance Costs: 35% του
συνολικού Π/Υ

LIFE Nature & Biodiversity (subprogramme for Environment) will
co-finance action grants for pilot
and demonstration projects to
develop, test and demonstrate
policy or management approaches,
best practices and solutions,
including
development
and
demonstration
of
innovative
technologies, to environmental
challenges, suitable for being
Ηλεκτρονική Υποβολή
replicated,
transferred
or
Προτάσεων
mainstreamed, including with
respect to the link between the https://webgate.ec.europa.eu/e
environment and health, and in
proposalWeb/
support of resource efficiencyrelated policy and legislation,
including the Roadmap to a
Resource Efficient Europe; and to
improve the knowledge base for the
development,
implementation,
assessment,
monitoring
and
evaluation of Union environmental
policy and legislation, and for the
assessment and monitoring of the
factors, pressures and responses
that impact on the environment
within and outside the Union.
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Π/Υ
του
Υποπρογράμματος
Περιβάλλον : € 290.895.000
Δεν υπάρχει όριο στον Π/Υ των
έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
έργα με Π/Υ <€500χιλ, έχουν
χρηματοδοτηθεί πολύ λίγα
Επιλέξιμοι φορείς:
 Δημόσιοι φορείς
 Ιδιωτικοί Φορείς

Ιδιωτικές μη εμπορικές
οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων
των ΜΚΟ)

Η Πρόσκληση του
Προγράμματος LIFE
2017 χωρίζεται σε δύο
υποπρογράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
2017

1) Υπο - πρόγραμμα για
το Περιβάλλον και
2) Υπο -πρόγραμμα
Δράση για το Κλίμα
Πρόσκληση για τη
Θεματική
Περιβαλλοντική
Διακυβέρνηση και
Πληροφορίες

14/9/2017

Τα έργα ξεκινούν από 1/7/2018
Σύνθεση Εταιρικού Σχήματος: Δεν
υπάρχουν περιορισμοί στο εταιρικό
σχήμα. Μπορεί ακόμη και ένας
οργανισμός να υποβάλλει μόνος
πρόταση
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
Έμμεσες Δαπάνες: 7% επί του
συνολικού Π/Υ
External assistance Costs: 35% του
συνολικού Π/Υ

LIFE Environmental Governance &
Information (sub-programme for
Environment) will co-finance action
grants for information, awareness and
dissemination projects to promote
awareness raising on environmental
matters, including generating public
and stakeholder support of Union
policy-making in the field of the
environment,
and
to
promote
knowledge
on
sustainable
development and new patterns for
sustainable consumption; to support
communication, management, and
dissemination of information in the
field of the environment, and to
facilitate knowledge sharing on
successful environmental solutions and
practice, including by developing
cooperation
platforms
among
stakeholders and training; and to
promote and contribute to more
effective compliance with and
enforcement of Union environmental
legislation, in particular by promoting
the development and dissemination of
best practices and policy approaches.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Προτάσεων
https://webgate.ec.europa.eu/e
proposalWeb/
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Διάρκεια Έργων: 2-3 έτη
Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο
Π/Υ
Τα έργα ξεκινούν από 01/12/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
2017

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
Πρόσκληση για
Προπαρασκευαστικά
Σχέδια
Υπο - πρόγραμμα
Περιβάλλον

Έμμεσες Δαπάνες: 7% επί του
συνολικού Π/Υ
20/09/2017

External assistance Costs: 35% του
συνολικού Π/Υ

Preparatory projects (sub-programme
for Environment) address specific
needs for the development and
implementation
of
Union
environmental or climate policy and
legislation. The specific topics are
indicated in the application guide.
Please note that there is no Preparatory
project call under the Climate subprogramme for 2017

Ηλεκτρονική Υποβολή
Προτάσεων
https://webgate.ec.europa.eu/e
proposalWeb/
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Ολοκληρωμένα σχέδια
Φάση I & ΙΙ - Υποβολή
Υπομνήματος –
Υπο-πρόγραμμα
Περιβάλλον

ΦΑΣΗ Ι
26/09/2017
ΦΑΣΗ ΙΙ
Μέσα Μάρτη 2018

Συνολικός Π/Υ σε αυτή την πρόσκληση
€86εκ.
Μέγεθος
επιχορήγησης
που
προβλέπεται για κάθε project €10εκ
(ενδεικτικά προτεινόμενος).
Τα έργα ξεκινούν από 02/10/2018 και
μετά
Διάρκεια Έργων: 6-10 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
Έμμεσες Δαπάνες: 7% επί του
συνολικού Π/Υ
External assistance Costs: 35% του
συνολικού Π/Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
2017
ΦΑΣΗ Ι
Ολοκληρωμένα σχέδια
Φάση I & ΙΙ - Υποβολή
Υπομνήματος –
Υπο-πρόγραμμα Δράση για
το Κλίμα

26/09/2017
ΦΑΣΗ ΙΙ
Μέσα Μάρτη 2018

Συνολικός Π/Υ σε αυτή την πρόσκληση
€30εκ.
Μέγεθος
επιχορήγησης
που
προβλέπεται για κάθε project €10εκ
(ενδεικτικά προτεινόμενος).
Τα έργα ξεκινούν από 01/11/2018
Διάρκεια Έργων: 5-10 έτη
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60 %
Έμμεσες Δαπάνες:
συνολικού Π/Υ

7%

επί

του

External assistance Costs: 35% του
συνολικού Π/Υ

Integrated projects under the subprogramme for Environment are
projects implementing on a large
territorial scale (regional, multiregional, national or trans-national
scale)
environmental
plans
or
strategies required by specific Union
environmental legislation, developed
pursuant to other Union acts or
developed by Member
States'
authorities, primarily in the areas of
nature (including Natura 2000 network
management), water, waste and air,
while ensuring involvement of
stakeholders and promoting the
coordination with and mobilisation of
at least one other relevant Union,
national or private funding source.
Integrated projects under the subprogramme for Climate Action are
projects implementing on a large
territorial scale (regional, multi-regional,
national or trans-national scale) climate
action plans, strategies or roadmaps
required by specific Union climate
legislation, developed pursuant to other
Union acts or developed by Member
States' authorities, primarily in the areas
of climate change mitigation and
adaptation, while ensuring involvement
of stakeholders and promoting the
coordination with and mobilisation of at
least one other relevant Union, national
or private funding source.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Προτάσεων
https://webgate.ec.europa.eu/e
proposalWeb/

Ηλεκτρονική Υποβολή
Προτάσεων
https://webgate.ec.europa.eu/e
proposalWeb/
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Π/Υ Πρόσκλησης: €1εκ
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου από
1. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε,
2. Χώρες ΕΟΧ
Διάρκεια: 12-36 μήνες
EUROPEAN
COMMISSION
Consumer
Programme

CONS-JA-Joint Action

12/09/2017

Ποσοστό Χρηματοδότησης:
50% με δυνατότητα να φτάσει το
70%:
 Για δράσεις εξαιρετικής
χρησιμότητας στις οποίες
συμμετέχουν τουλάχιστον 6
κράτη μέλη / χώρες ΕΟΧ
 Για ενέργειες που αφορούν
παραβάσεις που προκαλούν
ή
είναι
πιθανό
να
προκαλέσουν βλάβη σε δύο
ή περισσότερα κράτη μέλη /
χώρες του ΕΟΧ.
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The joint actions may cover one or
more of the following aspects of
administrative cross-border cooperation activities related to
strengthen
cross-border
enforcement capacities in the
Member
States
(EFTA/EEA
countries):
 Preparing action for the
modernisation of the functioning
of the CPC regulation and notably
improvements of the efficiency
of the network when it comes to
alert gathering and sharing of
enforcement
plans
and
prioritisation,
work
with
representatives
of
various
stakeholders groups such as
other concerned authorities,
trade and consumer associations;
 Tackling
effectively
infringements in e-commerce,
more
investment
in
eenforcement capacities in the
Member States is needed (such
as for internet investigation
laboratories).

http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/o
pportunities/cp/topics/conscpc-ja-2017.html

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Π/Υ Πρόσκλησης:
€205εκ για:
MSCA-IF-2016 - MSCA-IF-EFCAR
CAR – Career Restart panel

Individual
Fellowships

MSCA-IF-2016 - MSCA-IF-EF-RI
– Reintegration panel

MSCA-IF-EF-CAR
Career Restart panel

HORIZON 2020
Marie SkłodowskaCurie Actions

MSCA-IF-2016 - MSCA-IF-EF-ST
Standard EF

MSCA-IF-EF-RI
Reintegration panel
MSCA-IF-EF-SE
Society and
Enterprise panel
MSCA-IF-EF-ST
Standard EF
MSCA-IF-GF Global
Fellowships

14/09/2017

€33.7εκ για:
MSCA-IF-2017 - MSCA-IF-GF
Global Fellowships
€10εκ για:
MSCA-IF-2017 - MSCA-IF-EF-SE
Society and Enterprise panel

The goal of the Individual
Fellowships is to enhance the
creative and innovative potential of
experienced researchers, wishing to
diversify
their
individual
competence in terms of skill
acquisition through advanced
training,
international
and
intersectoral mobility.

http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/o
pportunities/h2020/topics/msc
a-if-2017.html

Θα αξιολογηθεί ΜΙΑ πρόταση ανά
ανεξάρτητο Ερευνητή.
Το μέγεθος της πρόταση δεν θα
ξεπερνά τις 10 σελ. (χωρίς το
βιογραφικό του ερευνητή και τα
παραρτήματα)
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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HORIZON 2020
Marie SkłodowskaCurie Actions

Co-funding of
regional, national
and international
programmes
MSCA-COFUND-DP
Doctoral Programmes ,
MSCA-COFUND-FP
Fellowship
Programmes

28/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης:
€30εκ Doctoral programmes
€50εκ Fellowship programme
Το μέγεθος της Πρότασης δεν θα
ξεπερνά τις 30 σελ. (χωρίς τα
Παραρτήματα).
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

Each proposal funded under the
COFUND scheme shall have a sole
beneficiary that will be responsible
for the availability of the necessary
matching funds to execute the
proposal.
Applicants submit multi-annual
proposals for new or existing
doctoral programmes or fellowship
programmes which are expected to
have an impact on enhancing
research and innovation related
human resources on regional,
national or international level.
COFUND takes the form of:
A) Doctoral programmes

http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/o
pportunities/h2020/topics/msc
a-cofund-2017.html

B) Fellowship programmes

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Π/Υ Πρόσκλησης:
750 Χιλιάδες €
Θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση
EUROPEAN
COMMISSION
PILOT PROJECTS
FOR
PREPARATORY
ACTIONS

Co-funding of
regional, national
and international
programmes
PPPA-AG Pilot Project
& Preparation Action
Grant

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
24/09/2017

Επιλέξιμοι φορείς:
Εταίροι μπορεί να είναι νομικά
πρόσωπα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Πρόταση μπορεί να υποβληθεί είτε
από έναν εταίρο είτε από εταιρικό
σχήμα
Διάρκεια: ‘Έως 24 μήνες

The overall objective of this pilot
project is to develop and
disseminate widely an interactive
catalogue of best practices and
online map of Europe that
summarises the existing best
practices that take place at local,
regional or national level to better
integrate
vulnerable/disadvantaged groups
in the digital society across the 28
EU Member States and also to
identify areas where no initiatives http://ec.europa.eu/research/p
exist to tackle digital exclusion and articipants/portal4/desktop/en/
where vulnerable people are opportunities/pppa/topics/ppvp
therefore more at risk of exclusion.
is-2017-ag.html
The identified best
practices and the
interactive online map will
include information on
existing tools, practices,
capacities, technics,
infrastructure, and
standards to tackle digital
exclusion of vulnerable and
disadvantaged groups.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Π/Υ Πρόσκλησης: 1 εκ. €
Θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση

EUROPEAN
COMMISSION
DG ENV

"Mapping and
Assessing the state of
Ecosystems and their
Services in the
Outermost Regions
and Overseas
Countries and
Territories:
establishing links and
pooling resources "
DG ENVIRONMENT

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 95%
This open Call for Proposals
implements the pilot project on
mapping and assessing the state of
ecosystems and their services in the
Επιλέξιμοι Φορείς:
outermost regions and overseas
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
countries
and
territories:
ιδιωτικού
δικαίου,
ΜΚΟ,
establishing links and pooling
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα,
resources.
Διεθνείς Οργανισμοί
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

07/11/2017

http://ec.europa.eu/environme
nt/funding/maesoroct2017.htm

Διάρκεια : 24-36 μήνες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION
2017 CEF
TELECOM CALL

eHealth
2017 CEF Telecom Call

21/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 9 εκ. €
ePrescription & Patient Summary: 6
εκ. €
European Reference Networks: 3εκ. €
Μέγιστη χρηματοδότηση πρότασης:
ePrescription & Patient Summary: 1
εκ. € ανά χώρα
European Reference Networks: έως
125 χιλιάδες €
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, και Χώρες ΕΟΧ
Εταιρικό Σχήμα: ePrescription and
Patient Summary: Προτάσεις θα
υποβάλλονται από φορέα με έδρα σε
κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή χώρα Ε.Ο.Χ.,
που θα υποστηρίζεται από εθνική
αρχή αρμόδια για την e – Υγεία, που
συμμετέχει στο Πρόγραμμα
European Reference Networks:
Σε κάθε πρόταση που υποβάλλεται
από το συντονιστή του μπορεί να
συμμετέχει ένα μέλος ERN
Διάρκεια : ePrescription and Patient
Summary proposals: 48 μήνες
European
Reference
Networks
proposals: 12 μήνες

The priority outcomes of this call for
proposals are defined in section
3.10.2.1 of the 2017 Work
Programme, in the part relevant to
Generic Services for ePrescription
and Patient Summary. In the part
relevant to Generic Services for
ePrescription and Patient Summary,
the call aims to build on the
commitment by Member States to:
set up the eHealth National
Contact Points (NCPeH)
- broaden the deployment of
ePrescription
and
Patient
Summary services to all Member
States

https://ec.europa.eu/inea/en/c
onnecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-ehealth-cef-tc2017-2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION
2017 CEF
TELECOM CALL

EUROPEAN
COMMISSION
2017 CEF
TELECOM CALL

eProcurement
2017 CEF Telecom Call

Cyber Security
2017 CEF Telecom Call

21/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 4 εκ. €
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, και Χώρες ΕΟΧ
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον 2
δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς από
1 ή περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε.
ή ΕΟΧ
Διάρκεια : 12 μήνες

21/09/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 12εκ. €
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε, και Χώρες ΕΟΧ
Εταιρικό Σχήμα: Προτάσεις μπορούν
να υποβάλλονται μεμονωμένα από
μια εθνική ή/και κυβερνητική
CERT/CSIRT ή από ένα εταιρικό
σχήμα διαφορετικές ομάδων με
έδρα σε ένα ή περισσότερα κράτη –
μέλη (ή ΕΟΧ). Κατ’ εξαίρεση,
κλαδικές ομάδες CERTs/CSIRTs
μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ή
να είναι εταίροι σε σχήματα
Διάρκεια : 24 μήνες

The priority outcomes of this call for
proposals are defined in section
3.8.2 of the 2017 Work Programme,
namely to help complete the
transition to eProcurement in the
Member States. In particular, they
will facilitate cross-border bidding
and contribute to simplify public
procurement procedures in the
Member States.

The priority outcomes of this call for
proposals are defined in section
3.7.2.2 of the 2017 Work
Programme, namely to support the
Generic Services provided by
national and/or governmental (n/g)
Computer Emergency Response
Teams' (CERTs)/Computer Security
Incident Response Teams' (CSIRTs)
in all Member States.

https://ec.europa.eu/inea/en/c
onnecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-eprocurementcef-tc-2017-2

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-cyber-securitycef-tc-2017-2

Ποσοστό Xρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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EUROPEAN
COMMISSION
2017 CEF
TELECOM CALL

EUROPEAN
COMMISSION
2017 CEF
TELECOM CALL

Europeana
2017 CEF Telecom

eTranslation
2017 CEF Telecom

28/11/2017

28/11/2017

The priority outcomes of this call for
proposals are defined in section 3.1.2.2
of the 2017 Work Programme, namely
to support user-oriented projects with
one or both of the following objectives:
(i) to provide tools for end users to
highlight, share or enrich material
accessible through Europeana, (ii) to
produce concrete examples of re-use of
the material accessible through
Europeana in other sectors, such as in
research, education, creative industries
or tourism.

Π/Υ Πρόσκλησης: 2εκ. €
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου από
1. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε,
2. διεθνείς οργανισμοί, Κοινή
Επιχείρηση (joint undertaking),
δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με έδρα
σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον 3
δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς από
3 διαφορετικές χώρες μέλη της Ε.Ε.
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 75%
Διάρκεια : 18 μήνες
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
Π/Υ Πρόσκλησης: 6 εκ. €
Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά πρόσωπα δημοσίου και
The priority outcomes of this call for
ιδιωτικού δικαίου από
proposals are defined in section
1. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε,
3.6.2.2 of the 2017 Work
2. διεθνείς οργανισμοί, Κοινή
Programme,
namely
to
Επιχείρηση (joint undertaking),
complement and extend the
δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με έδρα
coverage of generic services funded
σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
under the 2016 Work Programme.
Εταιρικό Σχήμα: τουλάχιστον 2
All proposals must address at least
δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς από
two different EU/CEF languages.
2 διαφορετικές χώρες μέλη της Ε.Ε.
Διάρκεια : 24 μήνες

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-europeanacef-tc-2017-3

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-etranslationcef-tc-2017

Ποσοστό Xρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Exploitation of IMI
project results
Research and
Innovation Action

24/10/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 5 εκ. €
Επιλέξιμοι Φορείς: τα νομικά
πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα
στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις
συνδεδεμένες
χώρες
του
Προγράμματος και τα οποία ανήκουν
σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. ΜΜΕ με έσοδα ≤500χιλ ,
2.
Εκπαιδευτικοί
οργανισμοί
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με
αντικείμενο
την
τεχνολογική
ανάπτυξη και έρευνα και οργανισμοί
ασθενών
4. Το Joint Research Centre
5. Διεθνείς Οργανισμοί ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
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 24 μήνες

This call for proposals aims at
providing a starting/short term
support to develop enabling
solutions to ensure that significant
results from IMI projects become
fully exploitable, available to all
relevant end users, and/or fully
sustainable in the long term and in
their own right.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-11-01.html

Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Development and
validation of
technology enabled,
quantitative and
sensitive measures of
functional decline in
people with early stage
Alzheimer’s Disease
(RADAR-AD)

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-01: 5 εκ. €
Διάρκεια : έως 36 μήνες
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Research and
Innovation Actions
TWO STAGE

Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

FAIRification of IMI
and EFPIA data
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-02: 4 εκ. €
Διάρκεια : έως 36 μήνες
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The action generated by this topic
will be part of the Remote
Assessment of Disease and Relapse
(RADAR) programme. The RADAR
programme aims to test if new preemptive therapeutic development
and clinical care strategies based on
remote continuous monitoring are
both scientifically feasible and also
practically feasible as part of a
wider healthcare system.
The project will focus on IMI
projects that have data that is
scientifically valuable and amenable
to being made FAIR. It is expected
that the databases of more than 20
IMI projects will be made FAIR in
this project. All IMI projects will be
assessed for the presence of such
data that requires FAIRification,
though it should be noted that IMI2
projects are already required to
manage their data according to
similar protocols.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-01.html

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-02.html
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Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Development of
sensitive and validated
clinical endpoints in
primary Sjögren’s
Syndrome (pSS)
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

European Health Data
Network (EHDN)
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-03: 8,2 εκ. €
Διάρκεια : έως 72 μήνες
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The major scope of the action
generated by this topic will be the
identification, development and
validation of pSS-related outcome
measures including clinical, PRO,
laboratory, bio-behavioural activity
and
imaging
parameters
(biomarkers)

The first goal of the EHDN is to
‘reduce to practice’ the approaches
pioneered in these earlier research
projects and develop a standard
Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
methodology. The second goal of
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-04: 14,127
EHDN is to help mature both the
εκ. €
supply side and the demand side of
Διάρκεια : έως 60 μήνες
this ‘health data eco-system’ in
compliance with robust privacy and
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
ethics governance. The third goal of
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
EHDN is to stimulate development
of new and augmented health
services through available and
expanded technologies, in the
interest of health outcomes.

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-03.html

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-04.html
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Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

Analysing the
infectious disease
burden and the use of
vaccines to improve
healthy years in aging
populations
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

Discovery and
characterisation of
blood-brain barrier
targets and transport
mechanisms for brain
delivery of therapeutics
to treat
neurodegenerative &
metabolic diseases
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-05: 5,5 εκ. €
Διάρκεια : έως 60 μήνες
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-06: 9 εκ. €
Διάρκεια : έως 60 μήνες
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%

The scope of the action is to:  obtain a
clear picture on the infectious disease
burden in an aging population (50 years
+).  quantify the problem such as
number and type of hospitalisations
and medical visits when the 50 years +
group is exposed to the health care
system.
- understand this evolution over the
coming years
- obtain a better insight in the immune
response in the age-group of 65 years +
- develop cost-benefit predictions
based on an extended vaccination
programme
- better control the burden in that agegroup through simulations with
advanced disease models, and finally
- develop strategies to educate all
stakeholders working with the elderly

Several challenges have yet to be addressed
to better understand the role and
alterations of the Blood Brain Barrier (BBB)
and transport mechanisms in health and
diseases. This is particularly critical for
neurodegenerative diseases (e.g. Alzheimer
and Parkinson’s diseases, Amyotrophic
Lateral Sclerosis (ALS)), vascular dementia,
multiple sclerosis and metabolism-related
central diseases (diabetes and obesity). A
goal of the action to be generated by this
topic is to work precompetitively to validate
targets and transport mechanisms at the
BBB and provide additional insight into any
developmental challenges

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-05.html

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-06.html
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Η2020
INNOVATIVE
MEDICINES
INITIATIVE

EUROPEAN
COMMISSION
DG
ENVIRONMENT

European Screening
Centre: unique library
for attractive biology
(ESCulab)
Research and
Innovation Action
TWO STAGE

"Mapping and Assessing
the state of Ecosystems
and their Services in the
Outermost Regions and
Overseas Countries and
Territories: establishing
links and pooling
resources "
DG ENVIRONMENT

24/10/2017
2nd Stage
Deadline:
16/5/2018

The translation of novel biological
concepts into drug discovery
Π/Υ Πρόσκλησης: 126,439 εκ. €
projects critically requires chemical
Για την Πρόσκληση ΙΜΙ2-07: 18,250
matter that has the potential to
εκ. €
become a valuable tool in the
Διάρκεια : έως 60 μήνες
treatment of a disease. One of the
key barriers to this translation is
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
access to high-quality compound
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
libraries and high throughput
screening facilities, especially to
academic groups and SMEs

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
imi2-2017-12-07.html

Π/Υ Πρόσκλησης: 1 εκ. €
Θα χρηματοδοτηθεί μία (1) πρόταση
Διάρκεια : 24 έως 36 μήνες

07/11/2017

Επιλέξιμοι Φορείς:
Νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου,
ΜΚΟ,
Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά
Κέντρα,
Διεθνείς
Οργανισμοί
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 95%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

This open Call for Proposals
implements the pilot project on
mapping and assessing the state of
ecosystems and their services in the
outermost regions and overseas
countries
and
territories:
establishing links and pooling
resources.

http://ec.europa.eu/environm
ent/funding/maesoroct2017.ht
ml
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ERC Starting Grants are designed to
support
excellent
Principal
Investigators at the career stage at
which they are starting their own
Επιλεξιμότητα Ερευνητών:
independent research team or
Ο υποψήφιος ερευνητής θα πρέπει
programme. Applicant Principal
να έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό
Investigators must demonstrate the
του 2-7 έτη πριν την 01/01/2018
ground-breaking nature, ambition
Διάρκεια: 5 έτη
and feasibility of their scientific
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
proposal
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
Π/Υ Πρόσκλησης: 581 εκ. €
Π/Υ Πρότασης: 1,5 εκ. €

EUROPEAN
RESEARCH
COUNCIL

ERC Starting Grant
ERC-STG Starting Grant
single-stage

17/10/2017

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
erc-2018-stg.html

Π/Υ Πρόσκλησης: 250 εκ. €
Π/Υ Πρότασης: 10 εκ. €

EUROPEAN
RESEARCH
COUNCIL

ERC Synergy Grant
ERC-SyG Synergy grant
single-stage

14/11/2017

Επιλεξιμότητα Ερευνητών:
Οι ομάδες που υποβάλλουν αίτηση
πρέπει να απαρτίζονται από
τουλάχιστον δύο και κατ 'ανώτατο
όριο τέσσερις κύριους ερευνητές και,
ανάλογα με την περίπτωση, και τις
ομάδες τους. Ένας από τους κύριους
ερευνητές πρέπει να οριστεί ως
Υπεύθυνος Κύριος ερευνητής
Διάρκεια: 6 έτη

ERC Synergy Grants are intended to
enable minimum two to maximum
four Principal Investigators and
their teams to bring together
complementary skills, knowledge,
and resources in new ways, in order
to jointly address ambitious
research problems

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/
erc-2018-syg.html

Ποσοστό Xρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
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