Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Πρόγραμμα /
Πρόσκληση

ENPI CBCMED 1η
Πρόσκληση
Υποβολής
Προτάσεων

Τύπος Δράσεων

Έργα
Διασυνοριακής
Συνεργασίας
στην Μεσόγειο

Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής

15/12/2017

Ειδικές Πληροφορίες

Αντικείμενο Πρόσκλησης

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

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

Key Action 3: Support for
policy reform
ΚΑ 3 - Civil Society
Cooperation: Education and
Training
ΚΑ 3 - Civil Society
Cooperation Youth

31/01/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 6 εκατομμύρια
ευρώ
Π/Υ Έργου: 200-500 χιλιάδες ευρώ
Εταιρικό Σχήμα:
Πρέπει να αποτελείται από εταίρους
προερχόμενους από τουλάχιστον
δύο διαφορετικές χώρες του
προγράμματος Erasmus+ (η μία εκ
των οποίων τουλάχιστον πρέπει να
είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τουλάχιστον 3 εταίροι, εκ των
οποίων οι 2 πρέπει να είναι:
- πάροχος ΕΕΚ (σε ανώτερο
δευτεροβάθμιο,
μεταδευτεροβάθμιο
μη
τριτοβάθμιο
ή
τριτοβάθμιο
επίπεδο)
- επιχείρηση (δημόσια ή ιδιωτική) ή
βιομηχανικό,
εμπορικό
ή
βιοτεχνικό
επιμελητήριο
ή
τομεακή
/
επαγγελματική
οργάνωση.
Διάρκεια: 24 μήνες
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης
είναι, αφενός, η αύξηση της
απασχολησιμότητας των νέων και η
συμβολή στην ανάπτυξη εργατικού
δυναμικού με υψηλή ειδίκευση,
προσόντα και κινητικότητα από το
οποίο αναμένεται να ωφεληθούν και
οι εταιρείες και, αφετέρου, η στήριξη
της από κοινού ανάπτυξης της ΕΕΚ
στην Ευρώπη και η συνολική
ενίσχυση της ποιότητας, της
συνάφειας και της ελκυστικότητάς
της.

https://eacea.ec.europa.eu/er
asmus-plus/funding/ka3-jointqualifications-in-vocationaleducation-and-training_en
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EUROPEAN UNION
EXTERNAL ACTION
EUROPEAN
INSTRUMENT FOR
DEMOCRACY AND
HUMAN RIGHTS
(EIHDR)

Personalised coaching for
well-being and care of
people as they age
Research and Innovation
Action

09/11/2017

The specific objectives of this call
for proposals are to support civil
society and human rights defenders
working outside the EU in five key
areas
of
human
rights
corresponding to the five recurring
lots of 2014-2017 EIDHR global calls
Π/Υ Πρόσκλησης: 25 εκατομμύρια for proposals:
ευρώ . (5 εκ. € για κάθε LOT)
Lot 1: Supporting Human Rights
Π/Υ Πρότασης: 3 έως 4 εκατομμύρια Defenders in the area of landευρώ
related rights, indigenous peoples,
in the context of inter alia 'land
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% grabbing' and climate change
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
Lot 2: Fighting against extrajudicial
killings
and
enforced
disappearances
Lot 3: Combating forced labour and
modern slavery
Lot 4: Promoting and supporting
the rights of persons with
disabilities
Lot 5: Supporting freedom of
religion or belief

https://eeas.europa.eu/headq
uarters/headquartershomepage/32863/new-callproposals-under-europeaninstrument-democracy-andhuman-rights-eidhr-deadlinesubmit_en
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EUROPEAN
COMMISSION –
CREATIVE EUROPE –
CULTURE –
COOPERATION
PROJECTS

Υποστήριξη για έργα
ευρωπαϊκής συνεργασίας
2018

18/01/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 8 εκ. ευρώ
- η ενίσχυση της ικανότητας του
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και
- για έργα συνεργασίας μικρής κλίμακας
δημιουργικού τομέα να λειτουργεί
(κατηγορία 1), η επιχορήγηση από την ΕΕ <
διακρατικά και σε διεθνές επίπεδο
200 000 €
και η προώθηση της διακρατικής
- για έργα συνεργασίας μεγάλης κλίμακας
κυκλοφορίας πολιτιστικών και
(κατηγορία 2), η επιχορήγηση από την ΕΕ <
2.000.000 €
δημιουργικών έργων
Επιλέξιμοι
φορείς:
Ευρωπαϊκοί - η συμβολή στη δημιουργία
πολιτιστικοί
φορείς
που
ακροατηρίου,
μέσω
της
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και
προσέλκυσης του κοινού με νέους
τον δημιουργικό τομέα, όπως ορίζονται
και καινοτόμους τρόπους και η
στο άρθρο 2 του κανονισμού, και είναι
βελτίωση της πρόσβασης σε
νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις
χώρες
που
συμμετέχουν
στο
πολιτιστικά και δημιουργικά έργα
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Ο επικεφαλής
στην Ένωση και πέραν αυτής, με
του έργου πρέπει να διαθέτει νομική
ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά,
προσωπικότητα επί τουλάχιστον 2 έτη.
τους νέους, τα άτομα με αναπηρία
Εταιρικό Σχήμα:
και
τις
ανεπαρκώς
Κατηγορία 1
εκπροσωπούμενες
ομάδες
του
Ο επικεφαλής και τουλάχιστον 2 ακόμη
πληθυσμού
εταίροι που εδρεύουν σε τουλάχιστον 3
διαφορετικές
χώρες
οι
οποίες - η συμβολή στην καινοτομία και τη
συμμετέχουν
στο
υποπρόγραμμα
δημιουργικότητα στον τομέα του
Πολιτισμός
του
προγράμματος
πολιτισμού, π.χ. μέσω της
«Δημιουργική Ευρώπη».
δοκιμαστικής εφαρμογής νέων
Κατηγορία 2
επιχειρηματικών μοντέλων και της
Ο επικεφαλής και τουλάχιστον 5 ακόμη
προώθησης
καινοτόμων
εταίροι που εδρεύουν σε τουλάχιστον 6
διαφορετικές
χώρες
οι
οποίες
δευτερογενών επιδράσεων σε
συμμετέχουν
στο
υποπρόγραμμα
άλλους τομείς.
Πολιτισμός
του
προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη».

https://eacea.ec.europa.eu/no
de/2099
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
Κατηγορία 1: 60%
Κατηγορία 2: 50%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
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EUROPEAN
COMMISSION –
CREATIVE EUROPE –
CULTURE –
COOPERATION
PROJECTS

Support for cooperation
projects related to the
European Year of Cultural
Heritage 2018

22/11/2017

Π/Υ Πρόσκλησης: 8 εκ. ευρώ
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
< 200 000 €
Επιλέξιμοι
φορείς:
Ευρωπαϊκοί
πολιτιστικοί
φορείς
που
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και
τον δημιουργικό τομέα, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 του κανονισμού, και είναι
νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις
χώρες
που
συμμετέχουν
στο
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Ο επικεφαλής
του έργου πρέπει να διαθέτει νομική
προσωπικότητα επί τουλάχιστον 2 έτη.
Εταιρικό Σχήμα:
Κατηγορία 1
Ο επικεφαλής και τουλάχιστον 2 ακόμη
εταίροι που εδρεύουν σε τουλάχιστον 3
διαφορετικές
χώρες
οι
οποίες
συμμετέχουν
στο
υποπρόγραμμα
Πολιτισμός
του
προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη».

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται
υποστήριξη σε έργα ευρωπαϊκής
συνεργασίας τα οποία συνδέονται
με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018 για τους
ακόλουθους δύο σκοπούς:
(1) την ενίσχυση της αίσθησης των
πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό
ευρωπαϊκό χώρο
(2) την προαγωγή της πολιτιστικής
κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης
για τη σύγχρονη καλλιτεχνική
δημιουργία και την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ του τομέα
της πολιτιστικής κληρονομιάς και
άλλων
πολιτιστικών
και
δημιουργικών τομέων..

https://eacea.ec.europa.eu/no
de/2099
Ποσοστό Χρηματοδότησης:
Κατηγορία 1: 60%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
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EUROPEAN
COMMISSION –
CREATIVE EUROPE –
CULTURE –
COOPERATION
PROJECTS

Support to Festivals 2018

22/11/2017
26/04/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 3,1 εκ. ευρώ
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά Ε.Ε.:
Από 19.000 έως 75 000 €
Επιλέξιμοι φορείς: Οι αιτούντες πρέπει να
είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές
επιχειρήσεις,
μη
κερδοσκοπικοί
 στήριξη πρωτοβουλιών που
οργανισμοί,
ενώσεις,
φιλανθρωπικά
προβάλλουν και προωθούν
ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά
πληθώρα
ευρωπαϊκών
συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους
οπτικοακουστικών
έργων·
σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο
υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό  στήριξη δραστηριοτήτων με
την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με
σκοπό την αύξηση των γνώσεων
πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από
και του ενδιαφέροντος του
αυτές τις χώρες.

Χρονική Διάρκεια: έως 12 μήνες

https://eacea.ec.europa.eu/no
de/2100

ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά
οπτικοακουστικά έργα

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 60%
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EUROPEAN
COMMISSION –
EASME

Environmental monitoring
of wave and tidal devices
EMFF Work Programme
2017

19/01/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 1,5 εκ. ευρώ
Μέγιστη αιτούμενη συνεισφορά
Ε.Ε.:
Από 400.000 έως 800 000 €
Επιλέξιμοι φορείς: Φορείς Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα σε
Κράτη – Μέλη της ΕΕ.
Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι  στήριξη πρωτοβουλιών που
ενεργοί σε ένα από τα ακόλουθα
προβάλλουν και προωθούν
πεδία: θαλάσσια βιολογία, ΑΠΕ,
πληθώρα
ευρωπαϊκών
θαλάσσια ενέργεια, θαλάσσιος
οπτικοακουστικών έργων·
χωροταξικός
σχεδιασμός,  στήριξη δραστηριοτήτων με
υπεράκτιες
δραστηριότητες,
σκοπό την αύξηση των γνώσεων
περιβαλλοντική
νομοθεσία,
και του ενδιαφέροντος του
παρακολούθηση και σε οποιοδήποτε
ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά
άλλο τομέα, εάν η σχετικότητά του
οπτικοακουστικά έργα
για το σχέδιο είναι δεόντως
αιτιολογημένη στην πρόταση..
Εταιρικό Σχήμα: Διεθνικό
Συμμετοχή φορέων από τουλάχιστον
2 χώρες της Ε.Ε.
Χρονική Διάρκεια: έως 36 μήνες

https://ec.europa.eu/easme/e
n/call-proposalsenvironmental-monitoringwave-and-tidal-devices

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
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Innovative Training
Networks
EUROPEAN
MSCA-ITN-EID European
COMMISSION –
Industrial Doctorates ,
MARIE
MSCA-ITN-EJD European
SKLODOWSKA CURIE Joint Doctorates , MSCAACTIONS
ITN-ETN European Training
Networks

17/01/2018

Π/Υ Πρόσκλησης:
MSCA-ITN-EID European Industrial
Doctorates: 32 εκατομμύρια ευρώ
MSCA-ITN-ETN European Training
Networks: 375 εκατομμύρια ευρώ
MSCA-ITN-EJD
European
Joint
Doctorates: 35 εκατομμύρια ευρώ
The maximum length of a proposal is
30 pages, excluding the annexes.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%

The Innovative Training Networks
(ITN) aim to train a new generation
of creative, entrepreneurial and
innovative early-stage researchers,
able to face current and future
challenges
and
to
convert http://ec.europa.eu/research/
knowledge and ideas into products participants/portal4/desktop/e
and services for economic and n/opportunities/h2020/topics/
social benefit. Partnerships take the
msca-itn-2018.html
form of collaborative:
 European Training Networks
(ETN)
 European Industrial Doctorates
(EID)
 European Joint Doctorates (EJD)
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Π/Υ Πρόσκλησης: 250 εκ. ευρώ
Π/Υ Πρότασης: 10 εκ. ευρώ

EUROPEAN
COMMISSION
RESEARCH &
INNOVATION

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 http://ec.europa.eu/research/
four Principal Investigators and participants/portal4/desktop/e
their teams to bring together n/opportunities/h2020/topics/
complementary skills, knowledge,
erc-2018-syg.html
and resources in new ways, in order
to jointly address ambitious
research problems.)

Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
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EUROPEAN
COMMISSION
RESEARCH &
INNOVATION

ERC Consolidator Grant
ERC-COG Consolidator
Grant

15/02/2018

Π/Υ Πρόσκλησης: 550 εκ. ευρώ
Π/Υ
Πρότασης:
Μέγιστη
επιχορήγηση 2 εκ. για 5 έτη με
δυνατότητα επιχορήγησης επιπλέον
750 χιλιάδων ευρώ για κάλυψη
συγκεκριμένων κατηγοριών κόστους

ERC Consolidator Grants are
designed to support excellent
Principal Investigators at the career
stage at which they may still be
consolidating
their
own http://ec.europa.eu/research/
Επιλέξιμοι Κύριοι Ερευνητές: Κύριοι independent research team or participants/portal/desktop/en
ερευνητές που έχουν λάβει το programme. Applicant Principal /opportunities/h2020/topics/e
διδακτορικό τους 7 έως 12 έτη προ Investigators must demonstrate the
rc-2018-cog.html
της 01/01/2018
ground-breaking nature, ambition
and feasibility of their scientific
Διάρκεια: 5 έτη
proposal.
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100%
Έμμεσες Δαπάνες: 25%
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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

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.
Διάρκεια : 18 μήνες
Π/Υ Πρόσκλησης: 6 εκ. €
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 2
δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς από
2 διαφορετικές χώρες μέλη της Ε.Ε.
Διάρκεια : 24 μήνες

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.

https://ec.europa.eu/inea/en/c
onnecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017cef-telecom-call-europeana-ceftc-2017-3
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 75%
Έμμεσες Δαπάνες: 7%

The priority outcomes of this call for
proposals are defined in section
https://ec.europa.eu/inea/en/c
3.6.2.2 of the 2017 Work
onnecting-europe-facility/cefProgramme,
namely
to
telecom/apply-funding/2017complement and extend the
cef-telecom-call-etranslationcoverage of generic services funded
cef-tc-2017
under the 2016 Work Programme.
All proposals must address at least
Ποσοστό Xρηματοδότησης: 75%
two different EU/CEF languages.
Έμμεσες Δαπάνες: 7%
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ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

15/12/2017

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

http://www.antagonistikotita.g
r/epanek/prokirixeis.asp?id=29
&cs=
Ποσοστό Xρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού
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ΕΣΠΑ 2014 – 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ
& ΘΑΛΑΣΣΑ 20142020»

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/prosklisiipovolis-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 20142020»

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/prosklisiipovolis-protaseon-stinenosiaki-protereotita-2kenotomia-stin-idatokalliergia/
Ποσοστό Xρηματοδότησης:
100%
Έμμεσες Δαπάνες: 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού
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