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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου»
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
Η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευµάτων
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Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την υπ.αρ.πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη
θέση της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 –
11 -09).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/224-2005).
3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-122007).
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10-04-08 «Τροποποίηση της υπ’
αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης
σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 και 5 του
Ν.3614/2007» (ΦΕΚ τ.Α’/636/10-04-2008).
5. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
6. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική
Απόφαση τροποποίησης αυτής.
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)».
8. Την από 3/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» , µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και
εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.
9. Το Αρ.Πρ. 16600/21-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα
«∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της
διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»»
10.Το Αρ.Πρ.16933/30-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα
«2ο
έγγραφο µε ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της
διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
που
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συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»»
11.Το Αρ.Πρ.17384/09-11-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα
«3ο
έγγραφο µε ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της
διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση»
12.Η διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις 26/02/2010,δεδοµένου
ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από αυτή την ηµεροµηνία η ψηφιακή
πλατφόρµα αξιολόγησης των προτάσεων ούτε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι
αξιολογητές
13.Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ, που συνιστά
προαπαιτούµενο (βλ. σελ.10 §2 και σελ.14 §στ και §ζ) για την έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν την τελευταία
βδοµάδα του Φεβρουαρίου.
14. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης σε συνδυασµό µε την αρχή της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης, εφαρµοζόµενες επί των ∆υνητικών ∆ικαιούχων απαιτεί την
διατήρηση της καταληκτικής ηµεροµηνίας που είχε τεθεί για τους
προβλεπόµενους στην αρχική Πρόσκληση ∆ικαιούχους (όπου Συντονιστής
εδύνατο να είναι µόνον τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας)
15.Η αρχή της χρηστής διοίκησης απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις
προετοιµασίας µιας πρότασης για τους νέους πλέον – βάσει της τροποποίησης
της παρούσας πρόσκλησης -δικαιούχους (Ερευνητικά Κέντρα όπως αυτά
ορίζονται παρακάτω)
ΚΑΛΕΙ
Τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985
Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11
και του Ν.3297/2004 Αρ.12, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Θαλής»:
•

για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό», µε κωδικό: 10.74.11., προκειµένου να ενταχθούν και να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος

•

για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό», µε κωδικό: 11.74.11, προκειµένου να ενταχθούν και να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 11: Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της
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καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
•

Σταδιακής

Εξόδου»

του

για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό», µε κωδικό: 12.74.11, προκειµένου να ενταχθούν και να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας
12:
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη
θεµατική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας.
Πίνακας.1.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Σ:
ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
:

∆ΕΛΤΙΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ:
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΚΑΙ

∆ΙΑ

ΒΙΟΥ ΚΩ∆
.

6

CCI2007GR05UPΟ002
Ενίσχυση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή
της
έρευνας
και
της
καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες
Σύγκλισης
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Ανάπτυξη
του
ανθρώπινου
δυναµικού στο πεδίο της έρευνας
και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω
µεταπτυχιακών
σπουδών
και
εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω
δικτύωσης των δραστηριοτήτων
ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά
κέντρα
και
τις
επιχειρήσεις.
∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού µέσω της
υλοποίησης
προγραµµάτων
διδακτορικής,
µεταδιδακτορικής
και
γενικότερης
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
(Ηράκλειτος,
Πυθαγόρας,
Αρχιµήδης κλπ)
«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής
ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας
και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης
ερευνητών
υψηλού
επιπέδου
από
το
εξωτερικό
µέσω
της

ΚΩ∆.

10

ΚΩ∆.

1

ΚΩ∆.

74

ΚΩ∆

10.74.11 (ΓΚΠ
ΕΠΕ∆ΒΜ
10.1.1)

ΚΩ∆.

10.74.11.03

4

διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩ∆.

10.74.11.03.
01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκπαίδευση

ΚΩ∆.

18

ΚΩ∆.

GR11

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΩ∆.

GR14

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΩ∆.

GR21

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΩ∆.

GR22

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΩ∆.

GR23

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΩ∆.

GR25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩ∆.

GR41

ΚΡΗΤΗ

ΚΩ∆.

GR43

ΚΩ∆.

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

–

Πίνακας 1.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
:
ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
:

∆ΕΛΤΙΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Σ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΚΑΙ

∆ΙΑ

ΒΙΟΥ

CCI2007GR05UPΟ002
Ενίσχυση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτοµίας στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Ανάπτυξη
του
ανθρώπινου
δυναµικού στο πεδίο της έρευνας
και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω
µεταπτυχιακών
σπουδών
και
εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω
δικτύωσης των δραστηριοτήτων
ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά
κέντρα
και
τις
επιχειρήσεις.
∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού µέσω της
υλοποίησης
προγραµµάτων
διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και
γενικότερης
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
(Ηράκλειτος,
Πυθαγόρας,

ΚΩ∆.

11

ΚΩ∆.

1

ΚΩ∆.

74

ΚΩ∆

11.74.11
(ΓΚΠ
ΕΠΕ∆ΒΜ
11.1.1)

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ:

Αρχιµήδης κλπ)
«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής
ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας
µε
δυνατότητα
ΚΩ∆.
προσέλκυσης
ερευνητών
υψηλού
επιπέδου
από
το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας»

11.74.11.03

ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩ∆.

11.74.11.03
.01
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΩ∆.

GR12

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΩ∆.

GR13

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩ∆.

GR30

Πίνακας 1.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
:

ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
:

∆ΕΛΤΙΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Σ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΚΑΙ

∆ΙΑ

ΒΙΟΥ

ΚΩ∆.

6

ΚΩ∆.

12

ΚΩ∆.

2

ΚΩ∆.

74

ΚΩ∆

12.74.11
(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ
12.1.1)

CCI2007GR05UPΟ002
Ενίσχυση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή
της έρευνας και της καινοτοµίας
στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ανάπτυξη
του
ανθρώπινου
δυναµικού στο πεδίο της έρευνας
και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω
µεταπτυχιακών
σπουδών
και
εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω
δικτύωσης των δραστηριοτήτων
ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα
ερευνητικά
κέντρα
και
τις
επιχειρήσεις.
∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναµικού µέσω της
υλοποίησης
προγραµµάτων
διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και
γενικότερης
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
(Ηράκλειτος,
Πυθαγόρας,
Αρχιµήδης κλπ)

6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ:

«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής
ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας
µε
δυνατότητα
προσέλκυσης
ερευνητών
ΚΩ∆.
υψηλού
επιπέδου
από
το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας»

12.74.11.03

ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩ∆.

12.74.11.03.
01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆.
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Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΩ∆.

GR24

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩ∆.

GR42

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς
στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και µε το περιεχόµενό τους να
συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι
οποίοι είναι:
(α) Ειδικός Στόχος κοινός κάθε Άξονα Προτεραιότητας
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το
εξωτερικό.
∆ράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της υλοποίησης
προγραµµάτων διδακτορικής, µεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιµήδης κλπ).
Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το ισχύον θεσµικό
και νοµοθετικό πλαίσιο.
(β) Περιεχόµενο προτάσεων
 Γενικά
Στο πλαίσιο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και της παρούσας
πρόσκλησης, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή Έρευνας υψηλού επιπέδου
στην Ελλάδα. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί ουσιαστικό βήµα για την προώθηση
της Έρευνας.
Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιµων ερευνητικών εµπειριών από τους
εµπλεκόµενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συµβάλλουν στην επιστηµονική
πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα
η
Έρευνα,
συµβάλλει
µακροπρόθεσµα
στην
αύξηση
της
διεθνούς
ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήµατος της χώρας, µε την δηµιουργία
επιστηµόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστηµονικό και ερευνητικό
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προσωπικό τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα
και Ινστιτούτα.
Τέλος, η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονοµία υψηλής ποιότητας ερευνητικού
δυναµικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των
επιχειρήσεων να αφοµοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν
τεχνολογικά προβλήµατα και να καινοτοµούν. Οι παραπάνω εν λόγω δυνατότητες
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητά και την ανάπτυξή
τους.
Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών οµάδων στα ΑΕΙ συνιστά αναπόσπαστο τµήµα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να
αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε
τεχνικές έρευνας.
Μέσω της ενίσχυσης της διεπιστηµονικής ή και διιδρυµατικής έρευνας,
παρέχεται η δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα
συµµετέχουν και συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραµονή
σηµαντικών ερευνητών. Η ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων συµβάλλει ώστε να
αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο, κάτι το οποίο αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την επιτυχηµένη και µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά όρια
ολοκλήρωσή του.
Οι Επιµέρους στόχοι της ενίσχυσης της διεπιστηµονικής ή και διιδρυµατικής
έρευνας είναι:
 Η ενίσχυση της αριστείας
 Η ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας, δηλαδή η συγκρότηση οµάδας ή
επιτροπής που αποτελείται (συγκροτείται) από επιστήµονες πολλών
επιστηµονικών κλάδων προκειµένου να εξετάσει (ερευνήσει και αποφανθεί)
για ένα αντικείµενο που απαιτεί τις γνώσεις εµπειρίες πολλών ειδικοτήτων.
 Η συνέργεια µεταξύ ερευνητικών οµάδων διαφορετικών ΑΕΙ, Ερευνητικών
Κέντρων και Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή διαφορετικό
γνωστικό αντικείµενο ώστε να δηµιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόµενα,
να επιτευχθεί οικονοµία κλίµακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόµενης
γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν µονιµότερες συνεργασίες
τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
 Την ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της χώρας
και του εξωτερικού.

 Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης
Ο βασικός στόχος της χρηµατοδοτούµενης µε την παρούσα Πρόσκληση έρευνας,
είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών οµάδων
οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν µε τη µεγαλύτερη
δυνατή ανάλυση και τεκµηρίωση αφ’ ενός το αντικείµενο της ερευνητικής εργασίας
της κάθε µιας ερευνητικής οµάδας (οργανωµένο σε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) µε
συγκεκριµένα Παραδοτέα ανά ΠΕ και οικονοµική συσχέτιση) και τη σηµασία της
εργασίας στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο θεµατικό πεδίο αναφοράς,
αφ’ ετέρου δε τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη
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του σκοπού αυτού, είτε χρηµατοδοτούνται είτε όχι, και οι οποίες πρόκειται να
υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συγκεκριµένης έρευνας.
Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης χρηµατοδοτεί:
Α. Ερευνητικό Έργο των Ερευνητικών οµάδων των ∆υνητικών ∆ικαιούχων,
οι οποίες θα υλοποιήσουν τις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις, η κάθε
ερευνητική οµάδα θα αποτελεί ξεχωριστό Υποέργο (µε αντίστοιχο τίτλο το
θέµα της έρευνας):
το έργο του Συντονιστή της κύριας ερευνητικής οµάδας,
το έργο των ερευνητών – µελών των ερευνητικών οµάδων,
το έργο των εξωτερικών συνεργατών ή εµπειρογνωµόνων που είναι
απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του συνολικού έργου,
τις µετακινήσεις για α) παρακολούθηση / συµµετοχή µε ανακοίνωση σε
συνέδρια, β) παρακολούθηση σεµιναρίων, άµεσα σχετιζόµενων µε το θέµα
της έρευνας γ) συνεργασία µε εξω-ιδρυµατικό µέλος της ερευνητικής οµάδας
ή /και µε σχετική ερευνητική οµάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για θέµατα
σχετιζόµενων µε το θέµα της έρευνας, δ) έρευνα πεδίου, µετρήσεις, επιτόπια
συλλογή δεδοµένων κλπ., άµεσα συνδεόµενων µε τον πυρήνα εργασιών του
ερευνητικού αυτού προγράµµατος. Οι παραπάνω µετακινήσεις θα
συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγµένων µε περιγραφή του αντικειµένου
που υλοποιήθηκε,
την συµπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδοµής και εξοπλισµού
του Τµήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόµενης
έρευνας.
την προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης,
την προµήθεια αναλωσίµων υλικών και γραφικής ύλης, αναγκαίων για την
διεξαγωγή της έρευνας,
τις ∆ράσεις δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων,
όπως δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, συµµετοχή σε
συνέδρια µε ανακοίνωση, poster, έκδοση µονογραφίας χωρίς την
δυνατότητα εµπορικής διάθεσης τους, δαπάνες προετοιµασίας των
δηµοσιεύσεων κλπ., σε συνέργια µε την δηµοσιότητα των Κεντρικών
∆ράσεων. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται
να εφαρµόζει τον κανονισµό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ.
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν τα
µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού. Επιπρόσθετα στην
παρουσίαση αποτελεσµάτων (δηµοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κτλ) θα
πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηµατοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις µε
ερευνητικά αντικείµενα που εµπίπτουν στους περιορισµούς της ηθικής
δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση αριθµ. 1982/2006/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά
µε το έβδοµο πρόγραµµα –πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)
(Άρθρο 6 Αρχές ηθικής δεοντολογίας). Επιπλέον για την υποβολή των ερευνητικών
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προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
το οποίο έχει εκδοθεί για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) «Ethics for Researchers»
και το οποίο είναι συνηµµένο της παρούσας Πρόσκλησης. (στοιχεία παρέχονται
στην ειδική ιστοσελίδα του FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).
∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται ήδη από
άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα ή άλλη δηµόσια πηγή
εθνική ή ευρωπαϊκή.
Για τη διασφάλιση της καλής πορείας του έργου, ο Συντονιστής της έρευνας,
υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή
στην Αρµόδια ∆ιεύθυνση των Ερευνητικών Κέντρων, ετήσιες εκθέσεις προόδου,
στις οποίες θα παρουσιάζει την πορεία της έρευνας και τις επιστηµονικές
δραστηριότητες της οµάδας και θα επισηµαίνει τυχόν προβλήµατα που
παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του έργου. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν
το βασικό παραδοτέο για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του
έργου. Με τη λήξη της έρευνας ο Συντονιστής υποβάλλει την τελική έκθεση
πεπραγµένων, επισυνάπτοντας περιλήψεις των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που
προέκυψαν από το έργο.
Επισηµαίνεται ότι οι προαναφερθείσες ετήσιες εκθέσεις υποβάλλονται επιπλέον των
τακτικών αναφορών (µηνιαία και εξαµηνιαία δελτία παρακολούθησης) που
υποχρεούται να υποβάλλει ο Φορέας στην Ειδική Υπηρεσία µε βάση τις απαιτήσεις
του Συστήµατος ∆ιοίκησης του ΕΣΠΑ, και που επικεντρώνονται περισσότερο στο
οικονοµικό αντικείµενο των έργων.
Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου είναι:
 οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, οι
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια µε κριτές, οι τυχόν µονογραφίες,
 τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραµατικές
διατάξεις, νέα προϊόντα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση
παρεχόµενων υπηρεσιών, καινοτοµικές υποδείξεις – προτάσεις
επίλυσης προβληµάτων των φορέων της παραγωγής, πρωτόκολλα
παρακολούθησης ή µέτρησης µεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε
φυσικά συστήµατα, πιλοτικές µονάδες κτλ.
 οι διδακτορικοί τίτλοι που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την
διάρκεια υλοποίησης της έρευνας
 οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις κλπ
Τα παραπάνω παραδοτέα θα είναι διαθέσιµα για τις ανάγκες παρακολούθησης και
ελέγχου του έργου από την ΕΥ∆. Επιπλέον µε την ολοκλήρωση του έργου και την
κατάθεση της ∆ήλωσης Ολοκλήρωσης Πράξης (∆ΟΠ) θα πρέπει να αποσταλούν
ηλεκτρονικά σε CD.
Οι Θεµατικές Περιοχές στις οποίες θα αφορούν οι υπό κρίση προτάσεις για
έρευνα είναι οι εξής:
1) Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης, Επιστήµες ΠολιτισµούΕικαστικές Επιστήµες – Καλές Τέχνες
2) Νοµικές, Κοινωνικές, ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες
3) Βιολογικές και Ιατρικές επιστήµες
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4) Γεωτεχνικές
επιστήµες

επιστήµες,

Ενεργειακές,

Περιβαλλοντικές

και

∆ιαστηµικές

5) Επιστήµες Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας και
6) Επιστήµες Μηχανικών, Επιστήµες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Σε περίπτωση που κάποια έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσµα µε
συγκεκριµένα παραδοτέα, για επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή ακαδηµαϊκούς
λόγους, συντάσσεται Επιστηµονική Έκθεση από τον Συντονιστή σε συνεργασία µε
την ερευνητική οµάδα, η οποία υποβάλλεται µέσω της Επιτροπής Ερευνών των ΑΕΙ
και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης των Ερευνητικών Κέντρων, στην
ΕΥ∆/ΕΠ∆ΒΜ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάµεσων
παραδοτέων, καθώς και εξέταση έγκρισης των δαπανών που έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί.
Β. Στην Οριζόντια δράση διοικητικής υποστήριξης των ερευνητικών
οµάδων ανά Ίδρυµα, η οποία θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο µε τίτλο
«Κεντρική
∆ράση»
τις
ακόλουθες
ενδεικτικές
δράσεις
προς
χρηµατοδότηση:
τη διοικητική υποστήριξη του έργου
το έργο του Ιδρυµατικού Υπευθύνου ο οποίος θα έχει σαν τελικό παραδοτέο
µελέτη που θα αφορά την εφαρµογή του έργου συνολικά στο ∆υνητικό
∆ικαιούχο
την οργάνωση ηµερίδων, δηµιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα αναρτόνται
όλες οι δηµοσιεύσεις και τα παραδοτέα /αποτελέσµατα των ερευνητικών
οµάδων του ∆υνητικού ∆ικαιούχου κτλ., µε τα συνολικά αποτελέσµατα της
έρευνας ανά ∆ικαιούχο.
την αξιοποίηση των παραγόµενων από την έρευνα τεχνολογικών προϊόντων
– εξειδικευµένων υπηρεσιών.
την διακριτή δράση «Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην
αξιολόγηση όλων των συντελεστών του τρόπου υλοποίησης και των
αποτελεσµάτων της Πράξης σε επίπεδο ∆υνητικού ∆ικαιούχου. Παραδοτέο
της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης».
 Χρονική διάρκεια πράξης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου για τα Υποέργα των
Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης, της
προτεινόµενης πράξης, είναι από τρία (3) εως και πέντε (5) έτη ενώ η
ηµεροµηνία έναρξης µπορεί να είναι η ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης.
 Συµµετέχοντες της ερευνητικής οµάδας
Οι συµµετέχοντες στη ∆ράση «Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής
έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου
από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας
αριστείας» της πράξης Θαλής είναι:
 τουλάχιστον τρεις (3) ερευνητικές οµάδες (Κύρια Ερευνητική Οµάδα
(ΚΕΟ)), που πλαισιώνονται από την
 Οµάδα Εξωτερικών Συνεργατών (ΟΕΣ).
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Αναλυτικότερα το ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό µπορεί να έχει την ακόλουθη
σύνθεση:
1 Μέλη κύριας ερευνητικής οµάδας (ΚΕΟ):
Αφορά τα µέλη των τριών τουλάχιστον συνεργαζόµενων ερευνητικών
οµάδων οι οποίες έχουν την ακόλουθη σύνθεση:
α) Συντονιστής (ένας για κάθε ερευνητική πρόταση): Είναι ο κύριος
επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος/υποέργου για
το σύνολο των συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων, ο οποίος θα
πρέπει να είναι, µέλος ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος,
Λέκτορας) Πανεπιστηµίου, ή µέλος ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ.,
Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών) ΤΕΙ µε διδακτορικό
τίτλο σπουδών, του επισπεύδοντος τµήµατος που υποβάλλει την
πρόταση ή Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας, Ερευνητικού
Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και
Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12, που υποβάλλει την πρόταση
β) Υπεύθυνος Ερευνητικής Οµάδας (ένας για κάθε ερευνητική
οµάδα, και εποµένως τουλάχιστον 3 ανά κύρια ερευνητική
πρόταση / υποέργο), της κάθε συνεργαζόµενης ερευνητικής οµάδας
ο οποίος θα πρέπει να είναι µέλος ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ.,
Επίκουρος, Λέκτορας) Πανεπιστηµίου, ή µέλος ΕΠ (Καθηγητής,
Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών)
ΤΕΙ µε διδακτορικό τίτλο σπουδών, ή Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός
Επιστήµονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9,
του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δηµόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία
2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύµφωνα µε την 5/11/09
Επιστολή της ΕΥ∆ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),
γ) τα µέλη των ερευνητικών οµάδων, µπορεί να είναι:
 µέλη ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος,
Λέκτορας) Τµηµάτων του Ιδρύµατος που υποβάλει την πρόταση
ή άλλου Ιδρύµατος της χώρας
 µέλη ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας,
ή Καθηγητής Εφαρµογών) ΤΕΙ µε διδακτορικό Τµηµάτων του
Ιδρύµατος που υποβάλει την πρόταση ή άλλου Ιδρύµατος της
χώρας,
 ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες Ερευνητικού
Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001
Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά
Κέντρα της χώρας δηµόσιου χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ,
31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύµφωνα µε την 5/11/09 Επιστολή
της ΕΥ∆ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),
 µετακαλούµενοι ερευνητές Εξωτερικού, για όσο χρονικό
διάστηµα είναι απαραίτητο για την επιτυχία της πρότασης, µε
υποχρεωτική την τουλάχιστον τρίµηνη παραµονή τους στην
Ελλάδα, διακεκοµµένη ή συνεχόµενη, καθ’ όλη την διάρκεια του
έργου
2 Μέλη οµάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ):
α)
β)

µέλη ∆ΕΠ Ιδρυµάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού
µέλη ΕΠ ΤΕΙ, Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, π.χ. βαθµίδας καθηγητή
εφαρµογών ή επίκουρου καθηγητή (προσωποπαγών θέσεων κλπ), που
βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης της,
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δ)

ερευνητές
ελληνικών
και
ξένων
ερευνητικών
κέντρων
και
Πανεπιστηµίων
ε) µεταδιδακτορικοί ερευνητές µε πλήρη ή µερική απασχόληση στο
ερευνητικό έργο
στ) Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες µε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα της
διατριβής που σχετίζεται άµεσα µε το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο, µε
την προϋπόθεση ότι για την εν λόγω έρευνα δεν χρηµατοδοτούνται από
το Πρόγραµµα «Ηράκλειτος»
ζ)
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες για ερευνητικό έργο, µη σχετιζόµενο µε την
διδακτορική τους έρευνα σε περίπτωση που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα «Ηράκλειτος»
η
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
θ) Προπτυχιακοί φοιτητές.
ι)
εµπειρογνώµονες,
κ) άτοµα για συντήρηση εξοπλισµού, µέλη ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηριών,
εργαστηριακοί συνεργάτες κλπ.

Στο σύνολο της, η κύρια ερευνητική οµάδα δεν µπορεί να απαριθµεί λιγότερα
από εννιά (9) και περισσότερα από δεκαοκτώ (18) µέλη, προκειµένου να είναι
λειτουργική.
Σε αυτά τα µέλη περιλαµβάνονται: α) ο συντονιστής, (ο οποίος µπορεί ταυτόχρονα
να είναι και υπεύθυνος µιας εκ των τουλάχιστον τριών ερευνητικών οµάδων), β)οι
υπεύθυνοι των ερευνητικών οµάδων και γ) τα υπόλοιπα µέλη των ερευνητικών
οµάδων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. ∆εν περιλαµβάνονται οι
µετακαλούµενοι ερευνητές στον παραπάνω περιορισµό για τον αριθµό των µελών
της ΚΕΟ.
Με τον όρο µετακαλούµενο ερευνητή εξωτερικού εννοούµε ερευνητή από Ίδρυµα
του εξωτερικού, µε έντονη ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και επιστηµονικό
υπόβαθρο σχετικό µε την εν λόγω έρευνα, µεγάλου κύρους, του οποίου η
συµµετοχή θα αξιολογηθεί, από την αντίστοιχη Θεµατική Επιτροπή όσον αφορά την
επαύξηση της βαθµολογίας της πρότασης, µε βάση το βιογραφικό του καθώς και
την Αποστολή Αποδοχής- Βεβαίωση Συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά
το αντικείµενο για το οποίο καλείται να υλοποιήσει σχετιζόµενο µε συγκεκριµένα
ΠΕ και παραδοτέα.
Η κάθε ερευνητική οµάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2)
άτοµα(τον υπεύθυνο και ένα µέλος).
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε µέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου ή
ΕΠ ΤΕΙ µε διδακτορικό, ή ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου, έχει δικαίωµα
να συµµετάσχει σε µέχρι τρεις (3) κύριες ερευνητικές οµάδες
διαφορετικών υποέργων, από τις οποίες σε µια (1) µπορεί να είναι
Συντονιστής.
Ο Συντονιστής της ερευνητικής πρότασης (πέραν της πρότασης που συντονίζει,
στην οποία µπορεί να είναι και υπεύθυνος ερευνητικής οµάδας ή απλό µέλος της
ΚΕΟ), µπορεί να συµµετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) επιπλέον ΚΕΟ ως υπεύθυνος
ή ως µέλος, είτε σε δύο (2) επιπλέον ΟΕΣ ως µέλος, είτε σε µία (1)επιπλέον ΚΕΟ
και µια (1)επιπλέον ΟΕΣ. Προφανώς στην περίπτωση που ο Συντονιστής µιας
πρότασης είναι α) και υπεύθυνος ερευνητικής οµάδας της πρότασης που συντονίζει
και β) συµµετέχει και σε άλλες 2 προτάσεις, εµφανίζεται συνολικά σε 4 ρόλους
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χωρίς όµως να καταστρατηγείται ο κανόνας
ερευνητικές προτάσεις.

συµµετοχής του σε συνολικά 3

Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, κάποιο µέλος της κύριας
ερευνητικής οµάδας ή της οµάδας εξωτερικών συνεργατών, αδυνατεί να συνεχίσει,
τότε ο Συντονιστής είναι υποχρεωµένος να τον αντικαταστήσει µε άλλο µέλος
αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχής ειδικότητας. Για την αντικατάσταση των
µελών της Κύριας Ερευνητικής Οµάδας(ΚΕΟ), ενηµερώνεται η ∆ιαχειριστική
Αρχή µε τεκµηριωµένη εισήγηση του Συντονιστή. Η ∆ιαχειριστική Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα µη αποδοχής της αντικατάστασης αυτής αιτιολογηµένα.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του Συντονιστή ή των Επιστηµονικών Υπευθύνων
της ερευνητικής οµάδας, λόγω ανωτέρας βίας απόλυτα τεκµηριωµένης, η
αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτοµο αντίστοιχων προσόντων µε δυνατότητα
επιλογής από τα µέλη της κύριας ερευνητικής οµάδας υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο
(Επιτροπή Ερευνών ή Αρµόδια Υπηρεσία) που τους είχε ορίσει αρχικά και µετά από
σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής.
Επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης της
έρευνας, δεν δύναται να αλλάξει κανένα µέλος της κύριας ερευνητικής
οµάδας εκτός για λόγους ανωτέρας βίας.
(γ) ∆είκτες Παρακολούθησης
Οι παρακάτω δείκτες εκροών είναι κοινοί και για τους τρεις άξονες
προτεραιότητας
Πίνακας 1.2.
ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6912

Αριθµός
ενισχυόµενων
προγραµµάτων

ερευνητικών

6913

Αριθµός
ερευνητών
που
συµµετέχουν
ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα

σε

3

Αριθµός µετακαλούµενων
εξωτερικού

το

4

Αριθµός διδακτορικών διατριβών

5

Αριθµός ερευνητών
συµµετέχουν
σε
προγράµµατα

6

Αριθµός
δηµοσιεύσεων
/
ανακοινώσεων
/µονογραφιών/ τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας/ Αριθµός
πατέντες/ νέες διατάξεις/ νέα προϊόντα

ερευνητών

από

Αριθµός

Αριθµός

Αριθµός
Αριθµός

από το εξωτερικό που
ενισχυόµενα
ερευνητικά Αριθµός

Οι παραπάνω δείκτες είναι υποχρεωτικοί και αναγκαίοι για κάθε πράξη, εκ των
οποίων οι δείκτες 6912, 6913 και
3, καθορίζονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα 120.000.000,00€ και
κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως
ακολούθως:
Πίνακας 2.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :10
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
∆ηµόσια
∆απάνη
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
∆ηµόσια
προς
διάθεση
το
∆απάνη
έτος 2009
(1)
(2)
(3)
(4)
«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής
ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας
µε
δυνατότητα
προσέλκυσης
ερευνητών
1
50.604.000,00
50.604.000,00
υψηλού
επιπέδου
από
το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας»
ΣΥΝΟΛΟ
50.604.000,00 50.604.000,00

Πίνακας 2.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :11
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
∆ηµόσια
∆απάνη
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
∆ηµόσια
προς διάθεση το έτος
∆απάνη
2008
(1) (2)
(3)
(4)
«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή
και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας
µε
δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
1
64.980.000,00
64.980.000,00
επιπέδου από το εξωτερικό µέσω
της διενέργειας βασικής και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
ΣΥΝΟΛΟ
64.980.000,00
64.980.000,00
Πίνακας 2.1.3
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ηµόσια ∆απάνη

(1)

(2)
(3)
«Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής
ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας
µε
δυνατότητα
προσέλκυσης
ερευνητών
1
4.416.000,00
υψηλού
επιπέδου
από
το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας»
ΣΥΝΟΛΟ
4.416.000,00

∆ηµόσια
∆απάνη
προς διάθεση το
έτος 2008
(4)

4.416.000,00

4.416.000,00

Μετά την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων, η ΕΥ∆ δύναται να
τροποποιήσει τους παραπάνω προϋπολογισµούς ανά Άξονα Προτεραιότητας.
Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς
διάθεση κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων, καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους
δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.
2.2 Η ΕΥ∆, µετά τη λήξη της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων,
επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη.
2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.
3. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση
των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν
την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα έγγραφα
από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης
3.2 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου για τα Υποέργα
των Χρηµατοδοτήσεων των Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου των
Κεντρικών ∆ράσεων, της προτεινόµενης πράξης, είναι από τρία (3) ως και
πέντε (5) έτη ενώ η ηµεροµηνία έναρξης µπορεί να είναι η ηµεροµηνία της
Απόφασης Ένταξης.
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Η επιλεξιµότητα των δαπανών για τα παραπάνω υποέργα αρχίζει µε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της ένταξης των εγκεκριµένων
προτάσεων, την υποβολή του εγκεκριµένου Τεχνικού ∆ελτίου έργου και υποέργου
και τον προέλεγχο των υποέργων.
3.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των
πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ
540/Β/27-03-08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης η οποία και
επισυνάπτεται.
Κάθε ερευνητική πρόταση χρηµατοδοτείται µέχρι
600.000,00€ το οποίο επιµερίζεται ως ακολούθως:

το

ποσό

των

Α. Σε επίπεδο ερευνητικής οµάδας για την διεξαγωγή της έρευνας είναι
επιλέξιµες ενδεικτικά οι ακόλουθες δαπάνες:
Α.1. Αποζηµίωση Συντονιστή της κύριας ερευνητικής οµάδας:
Ο Συντονιστής της κύριας ερευνητικής οµάδας ο οποίος θα είναι ο υπέυθυνος για
την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τον συντονισµό
των εργασιών των τριών τουλάχιστον συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων,
καθώς και για την σύνταξη των αναλυτικών εκθέσεων για την πρόοδο του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου, δύναται να αποζηµιωθεί για το σύνολο του έργου,
πέραν της δυνατότητας για αποζηµίωση από τη συµµετοχή του στο ερευνητικό
έργο αυτό καθ’ αυτό, µέχρι το ποσό των 10.000€
Οι µελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό και θα αποτελούν
στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του φυσικού αντικειµένου της
ερευνητικής οµάδας.
Α.2. Αποζηµίωση ερευνητών – µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας:
Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών οµάδων, καθώς και τα µέλη της κύριας ερευνητικής
οµάδας (µέλη ∆ΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ µε διδακτορικό, ερευνητές) είναι δυνατόν να
αποζηµιωθούν για τη συµµετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας.

Α.3. Αποζηµίωση άλλων συνεργατών:
Τα µέλη της οµάδας εξωτερικών συνεργατών είναι δυνατόν να αποζηµιωθούν για
τη συµµετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Επίσης είναι
δυνατές και µπορεί να προβλεφθούν αµοιβές σε πρόσωπα που απασχολούνται για
την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως εµπειρογνωµόνων,
µελών ΕΤΠ,
τεχνικών εργαστηριών, εργαστηριακών συνεργατών, σπουδαστών, τελειοφοίτων
και αποφοίτων ΑΕΙ
Το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις παραπάνω αποζηµιώσεις (Α1 +
Α2+ Α3), µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 65% του τελικού προϋπολογισµού
του υποέργου της ερευνητικής οµάδας.
Α.4. Έξοδα Ταξιδίων:
Καλύπτονται οι µετακινήσεις:
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Των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας (ΚΕΟ) και της οµάδας
εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ) συµπεριλαµβανοµένων και των Υ∆
που εκπονούν διδακτορική διατριβή σχετική µε το αντικείµενο της
έρευνας και δεν χρηµατοδοτούνται από άλλη πηγή (εκτός από τους
προπτυχιακούς
και
τους
µεταπτυχιακούς
φοιτητές)
για
α)
παρακολούθηση / συµµετοχή µε ανακοίνωση σε συνέδρια, β)
παρακολούθηση σεµιναρίων, άµεσα σχετιζόµενων µε το θέµα της έρευνας γ)
συνεργασία µε εξω-ιδρυµατικό µέλος της ερευνητικής οµάδας ή /και µε
σχετική ερευνητική οµάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για θέµατα
σχετιζόµενων µε το θέµα της έρευνας,
Των µελών της ΚΕΟ και της ΟΕΣ για έρευνα πεδίου, µετρήσεις, επιτόπια
συλλογή δεδοµένων κλπ., άµεσα συνδεόµενων µε τον πυρήνα εργασιών του
ερευνητικού αυτού προγράµµατος.
Του Συντονιστή και των Υπευθύνων των Ερευνητικών Οµάδων για
συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου
Παιδείας, όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του
προγράµµατος.
Οι παραπάνω µετακινήσεις θα συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγµένων µε
περιγραφή του αντικειµένου που υλοποιήθηκε σε συσχετισµό µε συγκεκριµένα
Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα.
Στο πλαίσιο των παραπάνω µετακινήσεων καλύπτονται οι δαπάνες µετακίνησης
καθώς και διαµονής.
Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται µε βάση
τα προβλεπόµενα στους ΕΛΚΕ των οικείων ΑΕΙ.
Α.5. ∆απάνες Αποσβέσεων:
«Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού» και οι «Αποσβέσεις Ασωµάτων
Ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης». Πρόκειται για συµπλήρωση
της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδοµής και εξοπλισµού / λογισµικού του
Τµήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόµενης έρευνας. Οι
δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι µικρής έκτασης και προϋπολογισµού, δεδοµένου
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση της έρευνας, θεωρείται ότι τα
Τµήµατα που υποβάλουν την πρόταση συµµετοχής, διαθέτουν την βασική υποδοµή
και τη γνώση για τη αξιοποίηση της στο θεµατικό πεδίο αναφοράς.
Α.6. Υλικά Άµεσης Ανάλωσης:
Υλικά άµεσης ανάλωσης, στα οποία περιλαµβάνονται τα εργαστηριακά αναλώσιµα
και τα αντιδραστήρια.
Α.7. Έντυπα και Γραφική Ύλη:
Η προµήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίµων Η/Υ καθώς και
αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών µηχανηµάτων κλπ, που τεκµηριωµένα είναι
αναγκαία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
Α.8. Έξοδα Προβολής και ∆ιαφήµισης:
Καλύπτονται οι δαπάνες δηµοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων, όπως η συµµετοχή των µελών της ερευνητικής οµάδας (εκτός από
τους προπτυχιακούς και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές) σε συνέδρια, οι
δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, η έκδοση µονογραφιών µηχρηµατοδοτούµενων από άλλη πηγή και χωρίς εµπορική διάθεση, τα poster, οι
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δαπάνες προετοιµασίας των δηµοσιεύσεων και πιθανών δαπανών προς τρίτους για
δικαιώµατα δηµοσίευσης, δαπάνες εκτύπωσης κλπ.
Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσµάτων
(δηµοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή
χρηµατοδότησης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Β. Σε επίπεδο του υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης µέχρι 20% του Π/Υ της
ερευνητικής πρότασης
Στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης των ερευνητικών οµάδων ανά Φορέα, η οποία
θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο µε τίτλο «Κεντρική ∆ράση», µε συνολικό
προϋπολογισµό ο οποίος θα διαµορφωθεί µέχρι το 20% του συνολικού
Π/Υ των Υποέργων των ερευνητικών προτάσεων προκειµένου να καλυφθούν
οι απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτές ενδεικτικά
αναφέρονται παρακάτω. Υποχρεωτική είναι η δράση της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης καθώς και η δράση της ∆ηµοσιότητας
των συνολικών ερευνητικών αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων ανά
Ίδρυµα.
Επιλέξιµες είναι οι ακόλουθες δαπάνες (Ενδεικτικά):
Β.1 Αµοιβή Ιδρυµατικού Υπεύθυνου
Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος µπορεί να λάβει αµοιβή, πέραν της δυνατότητας για
αποζηµίωση από τη συµµετοχή του σε ερευνητικό έργο αυτό καθ’ αυτό, µέχρι του
συνολικού ποσού των 6.000,00€ για την παρακολούθηση του έργου καθώς και
για τη σύνταξη ετήσιων µελετών /εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή του έργου
συνολικά στο Ίδρυµα.
Οι µελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών ή στην Αρµόδια
Υπηρεσία και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου
του φυσικού αντικειµένου για το σύνολο των ερευνητικών προγραµµάτων του
∆υνητικού ∆ικαιούχου της εξέλιξης του συνολικού φυσικού αντικειµένου.
Επιπλέον θα υποβάλλονται ετήσιες µελέτες µε την πρόοδο του φυσικού
αντικειµένου του συνολικού έργου του Φορέα, οι οποίες θα είναι επισυναπτόµενες
στο ∆ελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης του β΄ εξαµήνου κάθε έτους.
Ως Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Έργου παραµένει το ίδιο άτοµο, από τη
φάση υποβολής της πρότασης και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εκτός
εξαιρετικών και πλήρως αιτιολογηµένων περιπτώσεων.
Β.2 Αµοιβές Υποστήριξης του έργου
Οι αµοιβές (πρόσθετες κλπ) που καταβάλλονται στα συµµετέχοντα σε πράξη
φυσικά πρόσωπα και πιστοποιούνται από τον δικαιούχο αποτελούν επιλέξιµες
δαπάνες κατά το µέρος που αντιστοιχούν σε πραγµατικά παραδοτέα για την
συγχρηµατοδοτούµενη πράξη.
Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας τακτικών υπαλλήλων στις οποίες
υποβάλλονται οι δηµόσιες υπηρεσίες ή τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα τα οποία χρηµατοδοτούνται από το τακτικό προϋπολογισµό, για τη
διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων δεν είναι επιλέξιµες.

Πρόσκληση 49
10_11_12_74_11_03_01

19

Επιλέξιµες είναι τέτοιες δαπάνες εφόσον καλύπτουν εργασίες πέραν του
συµβατικού τους αντικειµένου και εφόσον α) υπάρχει παραστατικό στοιχείο που
αποδεικνύει το ύψος της δαπάνης και β) υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις των
αρµοδίων οργάνων του φορέα που επιτρέπει και αναθέτει τη συγκεκριµένη εργασία
στο αµειβόµενο πρόσωπο.
Β.3. Αµοιβές ∆ιεξαγωγής Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης:
Αφορά αµοιβές εξωτερικών αξιολογητών για την διακριτή δράση µε αντικείµενο
την «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο ∆υνητικό
∆ικαιούχο» και την «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης του έργου
συνολικά στο ∆υνητικό ∆ικαιούχο». Παραδοτέο της δράσης είναι η «Τελική
Έκθεση Αξιολόγησης» στο τέλος του έργου, µε συγκεκριµένες προτάσεις για
αποτελεσµατικότερη εκπόνηση αντίστοιχων προγραµµάτων.
Β.4 Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Τα έξοδα για πραγµατοποίηση ηµερίδων, δηµιουργία ιστοσελίδας κτλ, µε τα
συνολικά αποτελέσµατα των ερευνητικών οµάδων ανά ∆υνητικό ∆ικαιούχο.
Β.5 Έξοδα Ταξιδίων
Οι µετακινήσεις του Ιδρυµατικού Υπευθύνου για συνεργασία µε την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας όταν αυτό επιβάλλεται για τις
ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται µε
βάση τα προβλεπόµενα στους ΕΛΚΕ ή στην Αρµόδια Υπηρεσία των Ερευνητικών
Κέντρων.
Οι µετακινήσεις του Ιδρυµατικού Υπευθύνου α) για συµµετοχή σε εκδηλώσεις
(συνέδρια, εκθέσεις κ.α.) για την προβολή και προώθηση των επιστηµονικών
αποτελεσµάτων των υποέργων, κλπ.
Β.6 Έντυπα και Γραφική Ύλη.
Η προµήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίµων Η/Υ, καθώς και
αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών µηχανηµάτων που τεκµηριωµένα είναι αναγκαία
για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.
Β.7 ∆ιάφορα Λοιπά Έξοδα
∆ιαφορά Λοιπά έξοδα, που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω, αναγκαία για την
υλοποίηση της πράξης.
Β.8 Έµµεσα Έξοδα
Αφορά µόνο τα «Έµµεσα έξοδα», η επιλεξιµότητα των οποίων καθορίζεται στην
παράγραφο 3.4 του παρόντος κεφαλαίου.
Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη η οποία τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης
του φυσικού αντικειµένου των πράξεων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι στην Πρόταση θα πρέπει να
τεκµηριώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια η σκοπιµότητα
κάθε προβλεπόµενης δαπάνης και η σύνδεσή της µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και την εθνική
νοµοθεσία δεν επιτρέπεται η κατάτµηση διαγωνισµών.
Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων
ενίσχυσης ερευνητικών οµάδων και χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» για τη συγκεκριµένη πράξη, πρέπει να αφορούν στο γενικότερο
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πλαίσιο των επιλέξιµων δαπανών όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση
και να εξυπηρετούν τους στόχους της ενέργειας και του έργου.
3.4

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που δηλώνονται για τις πράξεις που
προκηρύσσονται µε την παρούσα πρόσκληση είναι άµεσες και έµµεσες
δαπάνες.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της Υπουργικής
Απόφασης
Συστήµατος
∆ιαχείρισης
(ΥΠΑΣΥ∆)
µε
αριθµ.
πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β), στις περιπτώσεις πράξεων
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους µε
ίδια µέσα µέσω επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες
µπορούν να αποτελούν αντικείµενο κατ’ αποκοπή υπολογισµού επί των
άµεσων δαπανών.
Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε θέµα «Έµµεσο κόστος πράξεων
επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η µη ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριµένης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεθοδολογίας για την εφαρµογή του Άρθρου 11(3)
β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισµού 1081/2006, σηµαίνει ότι µέχρι
την οριστικοποίηση των υπό διαµόρφωση ρυθµίσεων οι έµµεσες δαπάνες
πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιµες εφόσον:
•

Βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.

•

Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και
δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.

•

Η δήλωσή τους γίνεται µε πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄
αποκοπή).

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηµατοδότησης (Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων
Πράξεων) που θα υποβάλουν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι, η κατηγορία «Έµµεσες
∆απάνες» του Τ∆ΠΠ – ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται µε βάση τις
πραγµατικές δαπάνες, δηλαδή µε πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει
νόµιµων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.
Υπενθυµίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγµατική δαπάνη,
η οποία αποδεικνύεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας παραστατικό στοιχείο που φυλάσσεται στο φάκελο
οικονοµικής διαχείρισης του έργου για τις ανάγκες του οικονοµικού ελέγχου
επί µία τριετία µετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση». Επισηµαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηµατοδότησης θα
πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονοµικός φάκελος τήρησης των
παραστατικών. Επίσης σε κάθε τιµολόγιο θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα ή
ο κωδικός του έργου στο οποίο χρεώνεται.
3.5

Για τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύει ότι προβλέπεται στην
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε Αρ.Πρ.14053/ΕΥΣ1749/2703-2008, Άρθρο 28 και Τροποποίηση αυτής καθώς και στο Aρ.Πρωτ.4119
/22-06-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής πληρωµής του ΥΠΟΙΟ.

4 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.1

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόµενη ηµεροµηνία της
έκδοσης της πρόσκλησης ως και α) την 8η Φεβρουαρίου 2010 για τους
προβλεπόµενους
στην
αρχική
Πρόσκληση
∆ικαιούχους
(δηλαδή
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Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και η ΑΣΠΑΙΤΕ ως Συντονιστές)και β) την 25η
Φεβρουαρίου
2010
για
τους
επιπλέον
προβλεπόµενους
στην
επικαιροποιηµένη Πρόσκληση δικαιούχους (δηλαδή για τα Ερευνητικά
Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και
Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12, ως
συντονιστές) (βλ. «Έχοντας υπόψη…» §14 και §15, σελ. 3 παρούσας
Πρόσκλησης).
4.2

Ενδεικτικός προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων
ορίζεται το ποσό των 120.000.000,00€.

4.3

Τρόπος υποβολής προτάσεων προς χρηµατοδότηση ερευνητικών
οµάδων

Κάθε ∆υνητικός ∆ικαιούχος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει µέχρι τις ανωτέρω υπό
4.1. οριζόµενες καταληκτικές ηµεροµηνίες µόνο µια πρόταση για τον Άξονα
Προτεραιότητας στον οποίο ανήκει, ανάλογα µε την έδρα του. Προκειµένου να
αποσταλεί η πρόταση για αξιολόγηση, η Επιτροπή Ερευνών ή η Αρµόδια Υπηρεσία
των Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει να συγκεντρώσει και να ταξινοµήσει τις
προτάσεις των Ερευνητικών Οµάδων από όλα τα Τµήµατα του και να οργανώσει
τους φακέλους που θα αποσταλούν στην ∆ιαχειριστική Αρχή.
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και το Έντυπο Υποβολής
για το Υποέργο της Κεντρικής ∆ράσης, θα συµπληρωθεί και θα αποσταλεί
στην ΕΥ∆, µετά το πέρας των αξιολογήσεων των προτάσεων των
ερευνητικών οµάδων, και εντός των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων.
Ο κάθε Φορέας Υλοποίησης που επιθυµεί να υποβάλει πρόταση θα πρέπει να
συµπληρώσει και να υποβάλλει τα έντυπα καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία που
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Τα έντυπα διατίθενται στις
ιστοσελίδες http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp, και www.edulll.gr
Όλα τα απαιτούµενα από τη πρόσκληση στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν
σε έντυπη µορφή στην ΕΥ∆ έως τις ανωτέρω υπό 4.1. οριζόµενες καταληκτικές
ηµεροµηνίες και ώρα 14:00µ.µ µε διαβιβαστικό µέσω της Επιτροπής Ερευνών των
ΑΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή της Αρµόδιας Υπηρεσίας των Ερευνητικών Κέντρων.
Προτάσεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην ΕΥ∆ µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία δεν λαµβάνονται υπ’ όψη για την αξιολόγηση.
1. Έντυπη Υποβολή Πρότασης:
A. Η Ιδρυµατική πρόταση:
Έντυπη υποβολή σε ένα αντίτυπο το οποίο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα
που θα χωρίζονται µεταξύ τους µε την χρήση διαχωριστικών:
1. την Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης
δυνητικού δικαιούχου & ηµεροµηνία)

(µε

πρωτόκολλο

του

Στην Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης θα συµπληρωθεί το ποσό που
προκύπτει από το άθροισµα των π/υ των Υποέργων των ερευνητικών
οµάδων.
2. τα συνηµµένα στην αίτηση χρηµατοδότησης έγγραφα, εκτός του
Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης
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3. τον συνοδευτικό πίνακα (Παράρτηµα Γ) στον οποίο θα
αναγράφονται: ο κωδικός της πρότασης όπως αυτός διαµορφώνεται
στο Έντυπο Υποβολής, ο τίτλος της υποβληθείσας προς αξιολόγηση
έρευνας, τα ονόµατα των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας, του
Συντονιστή, των Υπευθύνων κάθε ερευνητικής οµάδας, οι Θεµατικές
Περιοχές στις οποίες ανήκει η προτεινόµενη έρευνα και ο αιτούµενος
προϋπολογισµός της, συµπληρωµένος µε βάση της αναγραφόµενες
στο παράρτηµα Οδηγίες Συµπλήρωσης. Ο πίνακας αυτός θα έχει την
µορφή του επισυναπτόµενου στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτηµα
Γ, µε τίτλο: «Στοιχεία Υποβληθέντων προτάσεων για Ενίσχυση
της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας στο... (Συµπληρώνεται η
ονοµασία του ∆υνητικού ∆ικαιούχου)»
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και
εντός των 15 ηµερών από την κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα
αποσταλούν:
4. η τελική Αίτηση Χρηµατοδότησης µε το τελικό προϋπολογισµό των
εγκεκριµένων Υποέργων Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου της
Κεντρικής ∆ράσης
5. το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης
6. το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης

Εξωτερικά του Ντοσιέ θα πρέπει να αναφέρονται:

B.

1.
2.

τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης (το όνοµα του Φορέα).
ο τίτλος της Πρόσκλησης που είναι: «Θαλής – Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε
δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας στο … (Συµπληρώνεται η ονοµασία του
∆υνητικού ∆ικαιούχου)»,

3.

η κατηγορία πράξης 10.74.11.03.01 ή 11.74.11.03.01 ή 12.74.11.03.01
κατά περίπτωση

Για κάθε πρόταση χρηµατοδότησης ερευνητικής οµάδας:

Έντυπη υποβολή σε ένα (1) αντίτυπο, το οποίο θα περιέχει τα παρακάτω
έγγραφα που θα χωρίζονται µεταξύ τους µε την χρήση διαχωριστικών:
1.

Το Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης, στην ελληνική γλώσσα.

2.

Σύµφωνο Αποδοχής - Βεβαίωση Συνεργασίας, υπογεγραµµένη από κάθε
µέλος της ΚΕΟ και από τους µετακαλούµενους ερευνητές, στην οποία θα
αναγράφονται το όνοµα του συµµετέχοντα, ο φορέας στον οποίο ανήκει,
το αντικείµενο που πρόκειται να εκτελέσει, συσχετιζόµενο µε συγκεκριµένα
ΠΕ και Παραδοτέα.
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3.

Πίνακας συµπληρωµένος µε τα µέλη της κύριας ερευνητικής οµάδας και
τις αµοιβές τους (βλέπε Παράρτηµα ∆), καθώς και µε τις ιδιότητες των
υπόλοιπων µελών της ερευνητικής οµάδας.

Εξωτερικά του κάθε Ντοσιέ θα πρέπει να αναφέρονται:
1.

τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης (το όνοµα του ΑΕΙ – Ερευνητικού
Κέντρου).

2.

το Τµήµα

3.

ο τίτλος της Πρόσκλησης που είναι: «Θαλής – Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε
δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας στο Φορέα … (Συµπληρώνεται η ονοµασία του
∆υνητικού ∆ικαιούχου)»,

4.

η κατηγορία πράξης: 10.74.11.03.01 ή 11.74.11.03.01 ή 12.74.11.03.01
κατά περίπτωση

5.

η κωδικοποίηση της πρότασης όπως συµπληρώνεται στο Έντυπο Υποβολής

6.

η Θεµατική ή οι Θεµατικές περιοχές στις οποίες εντάσσεται όπως αυτές
ορίζονται στο κείµενο της Πρόσκλησης

7.

ο τίτλος της έρευνας και των ερευνητικών οµάδων(όσες έχουν)

8.

το όνοµα του Συντονιστή

9.

τα ονόµατα των Υπευθύνων των Ερευνητικών Οµάδων

Επισηµαίνεται ότι τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγράφων/ εντύπων για να γίνουν
δεκτά θα πρέπει να έχουν σε κάθε σελίδα την σφραγίδα του Ιδρύµατος και να
φέρουν όπου προβλέπεται τις αντίστοιχες υπογραφές.
2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης:
Ιδρυµατική Πρόταση και προτάσεις χρηµατοδότησης ερευνητικών οµάδων.
α)
Ηλεκτρονική υποβολή σε τρία (3) αντίγραφα, σε ξεχωριστά CD (3). Το
κάθε αντίγραφο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα είναι σε
ξεχωριστούς φακέλους, σύµφωνα µε τις οδηγίες δηµιουργίας των CD:
Ι. Φάκελος µε όνοµα: «IDRYMATIKI_PROTASI» ο οποίος θα περιέχει τα εξής
έγγραφα:
1. την Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης
ιδρύµατός & ηµεροµηνία)

(µε

πρωτόκολλο

του

2. τα συνηµµένα στην αίτηση χρηµατοδότησης έγγραφα, εκτός του
Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης
3. τον συνοδευτικό πίνακα (Παράρτηµα Γ) στον οποίο θα αναγράφονται:
ο κωδικός της πρότασης όπως αυτός διαµορφώνεται στο Έντυπο
Υποβολής, ο τίτλος της υποβληθείσας προς αξιολόγηση έρευνας, τα
ονόµατα των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας, του Συντονιστή,
των Υπευθύνων κάθε ερευνητικής οµάδας, οι Θεµατικές Περιοχές στις
οποίες ανήκει η προτεινόµενη έρευνα και ο αιτούµενος
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προϋπολογισµός της, συµπληρωµένος µε βάση της αναγραφόµενες
στο παράρτηµα Οδηγίες Συµπλήρωσης. Ο πίνακας αυτός θα είναι µε
την µορφή του επισυναπτόµενου στην παρούσα Πρόσκληση
Παράρτηµα Γ, µε τίτλο: «Στοιχεία Υποβληθεισών προτάσεων για
Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας στον Φορέα ....»
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και
εντός των 15 ηµερών από την κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα
αποσταλούν:
1. η τελική Αίτηση Χρηµατοδότησης µε το τελικό προϋπολογισµό των
εγκεκριµένων Υποέργων Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου της
Κεντρικής ∆ράσης
2. το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης
3. το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης
ΙΙ. Φάκελος για κάθε µία υποβληθείσα ερευνητική πρόταση µε όνοµα: «ΤΟΝ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ» για παράδειγµα
«1-152-6_PAPADOPOYLOS» ο οποίος θα περιέχει τα εξής έγγραφα:
1.

Το Έντυπο Υποβολής της ερευνητικής πρότασης, συµπληρωµένο σε όλα
τα πεδία σε µορφή word ή adobe µε τίτλο αρχείου «PROPOSAL_ΚΩ∆.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

2.

Το Παράρτηµα ∆,

3.

Υποφάκελο µε ονοµασία «CVs_FULL», ο οποίος θα περιέχει ανάλογα µε
τον αριθµό των ερευνητικών οµάδων που αποτελούν την ΚΕΟ, αντίστοιχο
αριθµό υποφακέλων µε την ονοµασία «EREYNITIKI_OMADA_1»,
«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» κλπ όπως αυτές
ορίζονται στο ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Σε κάθε ένα από τους
παραπάνω υποφακέλους θα περιέχονται τα Αναλυτικά Βιογραφικά των
µελών της κάθε ερευνητικής οµάδας. Το Αναλυτικό Βιογραφικό του
Συντονιστή θα είναι µέσα στο υποφάκελο «CVs_FULL».

4.

Υποφάκελο µε ονοµασία «CVs_Summary», ο οποίος θα περιέχει ανάλογα
µε τον αριθµό των ερευνητικών οµάδων που αποτελούν την ΚΕΟ,
αντίστοιχο
αριθµό
υποφακέλων
µε
την
ονοµασία
«EREYNITIKI_OMADA_1»,
«EREYNITIKI_OMADA_2»
ή
«EREYNITIKI_OMADA_3» κλπ όπως αυτές ορίζονται στο ΈΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Σε κάθε ένα από τους παραπάνω
υποφακέλους θα περιέχονται τα Σύντοµα Βιογραφικά των µελών της κάθε
ερευνητικής οµάδας.(για τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα βλ.
Παράρτηµα Β’). Το Σύντοµο Βιογραφικό του Συντονιστή θα είναι µέσα στο
υποφάκελο «CVs_Summary». Στα Σύντοµα Βιογραφικά, του κάθε µέλους
της ΚΕΟ, στο τελευταίο Πίνακα ∆ηµοσιεύσεων αναγράφονται οι άµεσα
σχετιζόµενες δηµοσιεύσεις µε το αντικείµενο της έρευνας της πρότασης,
συγκεκριµένα θα αναφέρονται οι συγγραφείς, ο τίτλος της ανακοίνωσης,
το έτος και το περιοδικό στο οποίο εκδόθηκε ή το συνέδριο όπου
παρουσιάστηκε, κλπ
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5.

Υποφάκελοι µε ονοµασία «PAPERS_ΟΝΟΜΑ_MELOYS», ο οποίος θα
περιέχει ολόκληρη την µορφή άρθρων/ανακοινώσεων τα οποία
θεωρούνται πολύ σηµαντικά και άµεσα σχετιζόµενα µε την εν λόγω
έρευνα. Η υποβολή αυτή είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

β)
Η ηλεκτρονική µορφή του Τ∆Ε Προτεινόµενης Πράξης υποβάλλεται µαζί µε
την έντυπη υποβολή του Τ∆Ε Προτεινόµενης Πράξης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα
γίνει, σε περίπτωση που λειτουργεί το ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ, µε την χρήση της
Ηλεκτρονικής Υποβολής. Συγκεκριµένα, θα καταχωρηθούν τα Τ∆Ε Προτεινόµενης
Πράξης, θα γίνει εξαγωγή σε αρχείο XML, το οποίο θα υποβληθεί µέσω του WebSite στην (Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Υποβολής), µε παράλληλη κοινοποίηση του
καταχωρηµένου πλέον δελτίου, στο e-mail: mlyra@epeaek.gr, καθώς επίσης και µε
CD. Στην περίπτωση που το ΟΠΣ λειτουργήσει κατά την διάρκεια αξιολόγησης των
προτάσεων, οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά
τις προτάσεις τους πριν από την Απόφαση Ένταξης.
Η συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου Προτεινόµενης Πράξης, και των
Εντύπων Υποβολής, καθώς και η ηλεκτρονική µορφή τους, αποβλέπουν στη
διασφάλιση της παροχής όλων εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για
να µπορέσει το Υπουργείο Παιδείας να αξιολογήσει συγκριτικά όλες τις προτάσεις
και να επιλέξει τις καλύτερες.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε
παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης
εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο δηµοσίευσής της.
Τρόπος Οργάνωσης των προτάσεων ανά Φορέα για την Υποβολή τους προς
Αξιολόγηση:
Οι προτάσεις των Φορέων που θα υποβληθούν για αξιολόγηση θα είναι
οργανωµένες µε τον εξής τρόπο:
1. Οργάνωση των επιµέρους προτάσεων για την ενίσχυση των ερευνητικών
οµάδων.
Κατά την διαδικασία της υποβολής των προτάσεων για την ενίσχυση των
ερευνητικών οµάδων, κάθε πρόταση για έρευνα θα υποβάλλεται αυτούσια προς
αξιολόγηση, µε συµπληρωµένα:
1. Το Έντυπο Υποβολής, συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις Οδηγίες συµπλήρωσης
του, στο οποίο θα αναγράφονται:
 η κωδικοποίηση της Πρότασης
 οι Θεµατικές Περιοχές και ο κωδικός της επιστηµονικής περιοχής (βλέπε
συνηµµένο πίνακα) στις οποίες ανήκει η πρόταση, προκειµένου να είναι εφικτή
η ταξινόµηση και αξιολόγηση των προτάσεων ανάλογα µε το περιεχόµενο τους,
 αναλυτικά το φυσικό αντικείµενο ανά συνεργαζόµενη ερευνητική οµάδα που
πρόκειται να υλοποιηθεί, οργανωµένο σε συγκεκριµένα Πακέτα Εργασίας µε
παραδοτέα,
 ανάλυση της οργανωτικής δοµής / διοικητικής οργάνωσης των συνεργαζόµενων
ερευνητικών οµάδων και των εξωτερικών συνεργατών
 ο χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης της πρότασης,
 η οικονοµική ανάλυση ανά δραστηριότητα.
2. τα βιογραφικά όλων των εµπλεκόµενων προσώπων στην έρευνα δηλαδή του
Συντονιστή, των Επιστηµονικών Υπευθύνων και των υπόλοιπων µελών της
κύριας ερευνητικής οµάδας κλπ
Η χρηµατοδότηση της έρευνας της κάθε ερευνητικής οµάδας αποτελεί ξεχωριστό
διακριτό – παραδοτέο. Ως εκ τούτου κρίνεται ξεχωριστά και έχει αυτοτελή πορεία
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υλοποίησης µε δικό του προϋπολογισµό, επιλέξιµες δαπάνες και δείκτες
παρακολούθησης, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
2. Συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης .
Η συµπλήρωση του Τ∆Ε Προτεινόµενης Πράξης θα γίνει µε βάση τις οδηγίες
συµπλήρωσης του που υπάρχουν συνηµµένες της παρούσας πρόσκλησης.
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης που θα υποβληθεί µετά την ολοκλήρωση
των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός των 15 ηµερών από την
κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα περιέχει τα εξής υποέργα:
1. Ερευνητικά Υποέργα µε τίτλο την περιγραφή της έρευνας που θα
υλοποιηθεί από τις ερευνητικές οµάδες. Τα υποέργα αυτά αφορούν όλες τις
επιµέρους χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών οµάδων του ∆υνητικού ∆ικαιούχου,
που υποβάλλονται προς αξιολόγηση.
2. Υποέργο, µε τίτλο: «Κεντρική ∆ράση». Το υποέργο αυτό αφορά την
οριζόντια δράση διοικητικής υποστήριξης του Ιδρυµατικού έργου, την
δηµοσιότητα καθώς και την ανεξάρτητη δράση της αξιολόγησης της
συνολικής υλοποίησης του έργου. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω υποέργου
διαµορφώνεται όπως αναγράφεται στο Κεφάλαιο 3.3.Β, σελ. 17 του
παρόντος κειµένου.
4.4

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

1.

Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.epeaek.gr, www.edulll.gr

2.

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr, www.edulll.gr. Προτάσεις που
υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π
απορρίπτονται, το οποίο θα υποβληθεί µετά την ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός των 15 ηµερών από
την κοινοποίηση των εγκεκριµένων ερευνητικών προτάσεων.

3.

Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σε περίπτωση που
έχει εκδοθεί από άλλη ∆ιαχειριστή Αρχή

4.

Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης
δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.

5.

Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

6.

«Βεβαίωση από τον Νόµιµο εκπρόσωπο του Ιδρύµατος α) σχετικά µε τη
συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.∆Ι.Π) στο Ίδρυµα και β) σχετικά µε την σύνταξη και την υποβολή στη
ΜΟ.∆Ι.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής
Μονάδας.(τµήµα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύµατος», η οποία θα πρέπει να
αποσταλεί πριν από την Έκδοση της Απόφασης Ένταξης

7.

Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου.
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8.

Έντυπο Υποβολής συµπληρωµένο για κάθε πρόταση χρηµατοδότησης
έρευνας µε επιµερισµό του οικονοµικού αντικειµένου σε σχέση µε το
φυσικό αντικείµενο, σύµφωνα µε την εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης
πράξεων:
Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
Β. Σκοπιµότητα της πράξης,
Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και
∆. Ωριµότητα της πράξης.

4.5

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CDs) στη
∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση
Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες
τις εργάσιµες ηµέρες και έως τις ανωτέρω υπό 4.1. οριζόµενες καταληκτικές
ηµεροµηνίες. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του
φορέα και την υπογραφή των αρµοδίων.

5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω
βήµατα:
5.1

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ∆
δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον
δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της
αξιολόγησης.

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να
διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο
προκειµένου η Πρόταση να συµµετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας
στοιχείων της πρότασης διασφαλίζουν ότι:
Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα
εκτέλεσης της Πράξης.
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως
προκύπτει από σχετική νοµοθετική ή άλλη διοικητική πράξη. Η αρµοδιότητα του
δικαιούχου τεκµηριώνεται µε στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της
πρότασης.
Π2. Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης.
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα
τυποποιηµένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση όπως:
1. Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.edulll.gr .
2. Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr, www.edulll.gr. Προτάσεις που
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υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π
απορρίπτονται, το οποίο θα υποβληθεί µετά την ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός των 15 ηµερών από
την κοινοποίηση των εγκεκριµένων ερευνητικών προτάσεων.
3. Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σε περίπτωση που έχει
εκδοθεί από άλλη ∆ιαχειριστή Αρχή
4. Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης
δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
5. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δικαιούχου
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

για

την

υποβολή

6. «Βεβαίωση από τον Νόµιµο εκπρόσωπο του Ιδρύµατος α) σχετικά µε τη
συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.∆Ι.Π) στο Ίδρυµα και β) σχετικά µε την σύνταξη και την υποβολή στη
ΜΟ.∆Ι.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής
Μονάδας.(τµήµα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύµατος», η οποία θα πρέπει να
αποσταλεί πριν από την Έκδοση της Απόφασης Ένταξης
7. Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου.
8. Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στην πρόσκληση.
Π3. Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα
είναι συµπληρωµένα σωστά και υπογεγραµµένα από τους αρµόδιους.
Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους
και αν έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους.
Π4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση
Πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ.
Εξετάζεται
αν
η
περίοδος
υλοποίησης
της
προτεινόµενης
προς
συγχρηµατοδότηση Πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ,
η οποία αρχίζει την 01/01/2007 και περατώνεται στις 31/12/2015.
Π5. Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές
περιγράφονται στην πρόσκληση.

προτεραιότητες

όπως

αυτές

Ελέγχεται αν η Πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση
θεµατικές προτεραιότητες.
Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού των Ταµείων.
Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της Πράξης µε βάση τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των
παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο
"Συµπληρωµατικότητα παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ – Κριτήρια διαχωρισµού των παρεµβάσεων µε το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΑ" του ΕΠ.
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η
διαδικασία αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται
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µε ΝΑΙ / ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να
είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο
δικαιούχος.
Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή
δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από τον δικαιούχο, τα οποία
πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης
της Πράξης.
5.2

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π., µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε
την:
(i)

πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)

σκοπιµότητα της πράξης,

(iii)

τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και

(iv)

ωριµότητα της πράξης.

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα
κριτηρίων έχει ως εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.
Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και
επαρκώς ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού
αντικειµένου της Πράξης γίνεται µε την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών
εκροών που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Στην
περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαµβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται
ευθέως µε αυτή την Πράξη, χρησιµοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.
Επίσης, εξετάζεται εάν καθορίζεται µε σαφήνεια το φυσικό αντικείµενο
που πρόκειται να υλοποιηθεί από κάθε µια συνεργαζόµενη ερευνητική
οµάδα προκειµένου να καταλήξει η προτεινόµενη έρευνα στο
αναµενόµενο αποτέλεσµα.
Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.
Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της
Πράξης όσον αφορά: α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και γ) τα τεχνικά,
λειτουργικά ή άλλα χαρακτηριστικά της.
Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε
σχέση µε το φυσικό της αντικείµενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου
προϋπολογισµού της Πράξης, µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή
περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου).
Η ανάλυση του κόστους ενδεικτικά θα περιλαµβάνει τις εξής δράσεις:
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Αποζηµιώσεις των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας και λοιπών
συνεργατών
•
Μετακινήσεις
•
Προµήθειες
•
∆ηµοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων
•
Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες
•
Ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας του έργου του Ιδρύµατος
•
Αξιολόγηση της πράξης κλπ
2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι
ρεαλιστικά (στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές
πράξεις).
3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το
προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τα διακριτά παραδοτέα των επί µέρους
υποέργων, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της
πρόσκλησης.
•

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε:
1. Το φυσικό αντικείµενο.
2. Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
3. Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της
Πράξης.
Α5. Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.
Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την
διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του
τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο
κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο και µετά την ολοκλήρωσή της.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα
κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ.
Το κριτήριο Α3 και Α4 µπορεί να βαθµολογηθεί και µε ΝΑΙ υπό Όρους στην
περίπτωση που κατά την διάρκεια της αξιολόγησης τροποποιηθεί ο Προϋπολογισµός
συγκεκριµένων δράσεων ή το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης συγκεκριµένων
δράσεων.
Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση
θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά
τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της
προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθµισης: 60%)
Β1. Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της
αντίστοιχης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα
Πράξης. (2%)
Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεµατικού
Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συµβάλλει
άµεσα στους ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας,
καταγράφεται ποσοτική εκτίµηση αυτής της συµβολής.
Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. (3%)
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Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης
Πράξης για την αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ.
επόµενο κριτήριο). Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναµενόµενες εκροές
της Πράξης σε σχέση µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό.
Β3. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση
της προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών. ( 13%)
Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων
των άµεσα ή και έµµεσα ωφελουµένων στην περίπτωση βασικής έρευνας, σε
συνδυασµό µε την κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται από την
υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόµενη Πράξη θα πρέπει
να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσµούστόχου ή και κάλυψη ερευνητικών αναγκών στον οποίο απευθύνεται και επαρκή
προσαρµογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.
Β4.Συµβολή της πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο
αναπτυγµένων περιοχών (2%)
Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει
στην αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της
ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας κλπ.
Στην παρούσα πρόσκληση θα ληφθεί υπ’ όψη το αν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα της προτεινόµενης έρευνας, προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις σε
λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές.
Β5.∆ιατηρησιµότητα της παρέµβασης µετά την λήξη της Κοινοτικής
συγχρηµατοδότησης (3%).
Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση υπάρχει πρόβλεψη και η
τεκµηρίωση για την συνέχιση της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών οµάδων
και µετά την λήξη της χρηµατοδότησης της συγκεκριµένης πράξης
Β6. Καινοτοµικότητα της πράξης. (37%)
Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας της προτεινόµενης Πράξης, ο οποίος,
ενδεικτικά και µεταξύ άλλων, µπορεί να τεκµηριώνεται µε βάση το ότι:
1.

Η ίδια η προτεινόµενη Πράξη, ως εκ του περιεχοµένου και της µεθοδολογίας
της, προάγει ευθέως την έρευνα στην αντίστοιχη Επιστηµονική περιοχή.

2.

Η ∆ράση στην οποία υπάγεται η προτεινόµενη Πράξη είναι στη σύλληψη και
τη στόχευσή της καινοτοµική για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδοµένα

3.

Η ίδια η προτεινόµενη Πράξη, ως εκ του περιεχοµένου της, προάγει ευθέως
την έρευνα και την καινοτοµία

4.

Αφορά έρευνα για πρωτότυπα προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες, ιδέες και
τεκµηριωµένες µελέτες για νέα προϊόντα.

5.

Τα καινοτοµικά στοιχεία του προγράµµατος διαπνέουν τόσο την κεντρική
ιδέα στην οποία βασίστηκε ο σχεδιασµός του όσο και το σύνολο σχεδόν του
έργου.

Β7.Προσαρµογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
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∆εν εφαρµόζεται διότι καλύπτεται από τα άλλα κριτήρια
Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις
βαθµολογούνται και ιεραρχούνται µε χρήση συντελεστών στάθµισης. Οι
αξιολογητές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (µε ακρίβεια πρώτου
δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 10. Για τα κριτήρια Β1, Β2, Β3 και Β6 υφίσταται
λόγος αποκλεισµού αν η βαθµολογία σε αυτά είναι µικρότερη του 5.
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1. Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Εξετάζεται η συνέπεια και συµβατότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).
Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει
τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά
περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις
δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση
γίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λίστες
ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων
συµβάσεων της Πράξης.
Γ3. Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το
περιβάλλον.
Αξιολογούνται ενδεχόµενες άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται µόνο σε
συγκεκριµένες ∆ράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική
έρευνα ή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σηµειώνεται όµως ότι το κριτήριο
δεν έχει γενική εφαρµογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εµπίπτει στα προγράµµατα
της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρµογής) της µε α.π.
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/
οικ.107017/2006
ΚΥΑ
«∆ιαδικασία
Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006).
Γ4. Προαγωγή της ισότητας των φύλων
Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό
πλαίσιο που δεν αντίκειται την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών
και προάγει την καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας
στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Γ5. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.
Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της
Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό
πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη
διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και
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των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισµού.
Γ6. Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία.
Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση
αρµόζει, τις απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις
υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη
όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία.
Γ7. Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την
πληροφόρηση, την δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.
Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις
ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών
κανόνων περί δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και
της κοινής γνώµης για την προτεινόµενη συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη.
Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόµενες στην πρόταση ενέργειες ενηµέρωσης
είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του
πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόµενη Πράξη. Τέλος,
εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως
προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην
δηµοσιοποίηση και στην διάχυση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση της
προτεινόµενης Πράξης.
Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής
αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια
της Κατηγορίας Γ. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή
αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή.
∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθµισης: 40%)
∆1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.
(40%)
Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου
εξέλιξης των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (µελέτες,
συνεργασίες, την εµπειρία από την υλοποίηση παρεµφερών έργων, την
επιστηµονική κατάρτιση των δυνητικών δικαιούχων κλπ για την έναρξη
υλοποίησής της.
Στο πλαίσιο του εν λόγω κριτηρίου θα ληφθούν υπ’ όψη και θα βαθµολογηθούν
και τα εξής:
Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση του συντονιστή της
ερευνητικής οµάδας όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του
σηµείωµα, τη ποιότητα των δηµοσιεύσεών / ανακοινώσεων του και
τυχόν άλλου παραγόµενου ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στο
γνωστικό επιστηµονικό αντικείµενο του ή στο προτεινόµενο έργο ή
από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων (13%)
Εµπειρία και επιστηµονική αναγνώριση των υπευθύνων των
τουλάχιστον τριών συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων
όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σηµείωµα, τη ποιότητα
των δηµοσιεύσεών / ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου
παραγόµενου
ερευνητικού
έργου,
ιδιαίτερα
στο
γνωστικό
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επιστηµονικό αντικείµενο τους ή στο προτεινόµενο έργο ή από
υλοποίηση συναφών και άλλων έργων (11%)
Εµπειρία
και
επιστηµονική
αναγνώριση
των
υπόλοιπων
συµµετεχόντων στην κύρια ερευνητική οµάδα όπως αποδεικνύεται
από τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τη ποιότητα των δηµοσιεύσεών
/ ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου παραγόµενου ερευνητικού
έργου και του γνωστικού επιστηµονικού τους αντικειµένου µε το
αντικείµενο της Προτεινόµενης Έρευνας ιδιαίτερα στο γνωστικό
επιστηµονικό αντικείµενο του ή στο προτεινόµενο έργο ή από
υλοποίηση συναφών και άλλων έργων (9%)
Οργανωτική ∆οµή /∆ιοικητική οργάνωση των συνεργαζόµενων
ερευνητικών οµάδων και των εξωτερικών συνεργατών. Επιπλέον σε
επίπεδο κύριας ερευνητικής οµάδας θα ληφθεί υπ’ όψη αν υπήρχε
την τελευταία πενταετία πριν από το πρόγραµµα συνεργασία σε
διενέργεια ερευνητικών προγραµµάτων (7%)
Στη συγκριτική αξιολόγηση υπό τα κριτήρια της κατηγορίας ∆ (Ωριµότητα Πράξης),
οι προτεινόµενες Πράξεις βαθµολογούνται και ιεραρχούνται µε χρήση συντελεστών
στάθµισης. Οι αξιολογητές βαθµολογούν το κριτήριο από το 0 έως το 10 (µε
ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 10. Για τo κριτήριο ∆1
υφίσταται λόγος αποκλεισµού αν η βαθµολογία του είναι µικρότερη του 5.
Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης της βαθµολογίας µιας πρότασης στις εξής
περιπτώσεις:
 Όταν η πρόταση που υποβάλλεται εκτός από την διεπιστηµονικότητα
καλύπτει και την διιδρυµατικότητα δηλαδή συµµετέχει στην κύρια
ερευνητική οµάδα τουλάχιστον µια ερευνητική οµάδα από άλλο
Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο, µε συντελεστή 1,03
 Όταν προβλέπεται συµµετοχή στην κύρια ερευνητική οµάδα
µετακαλούµενου ερευνητή από το εξωτερικό, µε συντελεστή 1,05
Οι συντελεστές µπορεί να εφαρµόζονται σωρευτικά ως ένα µέγιστο 1,08.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική.
∆ιαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης
∆ιενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στην ίδια χρονική περίοδο
προτάσεων, µε έναρξη την 27/07/2009 και λήξη τις ανωτέρω υπό 4.1. οριζόµενες
καταληκτικές ηµεροµηνίες.
Η αξιολόγηση θα αρχίσει εντός του πρώτου τριµήνου από την λήξη υποβολής των
προτάσεων, και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) µηνών. Στον ίδιο κύκλο
αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός της προαναφερόµενης
χρονικής περιόδου και για τις οποίες τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία που
ζητήθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τον
έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης.
Οι
Προτάσεις
που
συγκεντρώνονται
στο
Υπουργείο
Παιδείας
πρωτοκολλούνται και ταξινοµούνται φυσικά και ηλεκτρονικά. Τα έντυπα
υποβολής που αναφέρονται σε κάθε Πρόταση Χρηµατοδότησης
Ερευνητικής Οµάδας (ΠΧΕΟ) ταξινοµούνται ξεχωριστά ανάλογα µε την
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επιστηµονική περιοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά που ζητούνται στο
έντυπο υποβολής. Στη συνέχεια προωθούνται για συγκριτική αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση αποβλέπει στην επιλογή των ΠΧΕΟ εκείνων που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις απαιτήσεις του προγράµµατος και της πρόσκλησης και παρέχουν
εχέγγυα ότι θα ολοκληρωθούν µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες µε τον
εγκρινόµενο προϋπολογισµό.
Πριν την έναρξη της αξιολόγησης, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του ΕΠ
Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης, µπορεί να ζητήσει από τον δυνητικό τελικό
δικαιούχο την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, στο βαθµό που αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Να σηµειωθεί ότι τυχόν ψευδή στοιχεία θα έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη
της προτεινόµενης Πρότασης για Χρηµατοδότηση Ερευνητικής Οµάδας. Ακόµη και
αν αυτή η διαπίστωση γίνει µετά την ένταξη της πράξης η ΕΥ∆ δύναται να διακόψει
τη χρηµατοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του µέρους αυτής που πιθανόν
έχει δοθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Στάδια αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω τέσσερα στάδια:
α. έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισµού ΠΧΕΟ / προκαταρκτικός έλεγχος.
β. αξιολόγηση κάθε ΠΧΕΟ ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από ανεξάρτητους
κριτές
γ. αξιολόγηση των υποέργων ανά θεµατική περιοχή, από αντίστοιχες µικτές
θεµατικές επιτροπές εµπειρογνωµόνων, εφ’ όσον απαιτείται.
δ. ∆ιαµόρφωση της οριστικής εισήγησης από Επιτροπή που ορίζεται από την
ΕΥ∆.
α. Έλεγχος κριτηρίων αποκλεισµού - Προκαταρκτικός έλεγχος
Τα κριτήρια αποκλεισµού αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
ΕΠΕΑΕΚ.
Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης των ΠΧΕΟ οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Με τον έλεγχο αυτό διευκολύνεται η ουσιαστική
αξιολόγηση, γιατί απορρίπτονται ΠΧΕΟ οι οποίες δεν περιέχουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη κρίση και δεν πείθουν ότι ο προτείνων φορέας είναι ώριµος να
αναλάβει την εκτέλεση του έργου.
Η βαθµολόγηση γίνεται µε ΝΑΙ /ΟΧΙ κατά κριτήριο. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα
κριτήρια, µε τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθµολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ
απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση.
β. Αξιολόγηση από εµπειρογνώµονες
Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των προς
χρηµατοδότηση προτάσεων από δύο ανεξάρτητους κριτές / εµπειρογνώµονες.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει µέσω ειδικά διαµορφωµένης ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επιλεγµένοι κριτές/ αξιολογητές
από το χώρο τους, προκειµένου να κάνουν τις αξιολογήσεις που τους αναλογούν.
Ο κάθε κριτής θα έχει πρόσβαση µε προσωπικό κωδικό και µόνο για τις προτάσεις
που του αναλογούν. Επιπλέον θα υπάρχει χρονικός περιορισµός για την
αξιολόγηση της κάθε πρότασης.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση,
βαθµολογούνται από εµπειρογνώµονες της αντίστοιχης θεµατικής περιοχής και
επιστηµονικής εξειδίκευσης.
Σε περίπτωση που στο Έντυπο Υποβολής ορίζονται δυο ή και περισσότερες
Θεµατικές περιοχές (όπως αυτές προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση), τότε
η κρίση θα γίνει από αξιολογητές των αντίστοιχων Θεµατικών. Σχετικά µε τον
συντελεστή βαρύτητας της βαθµολογίας των ανεξάρτητων κριτών, αυτός θα
προσαρµοστεί ανάλογα µε τον συντελεστή βαρύτητας της κάθε θεµατικής όπως θα
συµπληρωθεί στο έντυπο Υποβολής. ∆ηλαδή αν για παράδειγµα η έρευνα µιας
πρότασης κατά 60% αφορά στην Θεµατική 1 και κατά 40% στην Θεµατική 2,
αντίστοιχα θα οριστούν και οι συντελεστές βαρύτητας των αξιολογητών της
θεµατικής 1 και της θεµατικής 2.
Οι αξιολογητές θα επιλεγούν για την αµεροληψία και το κύρος τους, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης και επίσης θα είναι αναγνωρισµένα µέλη
της διεθνούς ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
Η εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης προϋποθέτει καλή γνώση των κανόνων
συµµετοχής στο συγκεκριµένο πρόγραµµα από τους κριτές, οι οποίοι καλούνται να
µελετήσουν το σχετικό φάκελο πριν την αξιολόγηση.
Η βαθµολόγηση γίνεται µε ΝΑΙ /ΟΧΙ για τα κριτήρια των οµάδων Α (Πληρότητα και
Σαφήνεια της Πράξης) και Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) .
Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"
σε όλα τα κριτήρια των εν λόγω Κατηγοριών. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια,
µε τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθµολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται
και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση.
Τα κριτήρια των κατηγοριών Β (Σκοπιµότητα Πράξης) και ∆ (Ωριµότητα Πράξης),
βαθµολογούνται και ιεραρχούνται µε χρήση συντελεστών στάθµισης. Οι
αξιολογητές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (µε ακρίβεια
πρώτου δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το 10. Για τα κριτήρια Β1, Β2, Β3 και Β6
και ∆1 υφίσταται λόγος αποκλεισµού αν η βαθµολογία σε αυτά είναι
µικρότερη του 5.
Οι κριτές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10, µε άριστα το 10 και
σχολιάζουν λεπτοµερώς τους λόγους της βαθµολογίας αυτής. Ο αναλυτικός
σχολιασµός της βαθµολογίας είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
∆ιατυπώνεται πρόταση σχετικά µε το ύψος του προϋπολογισµού για την
ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό µπορεί να γίνει και
περικοπή δαπανών από τους κριτές, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες των δύο κριτών για την ίδια ΠΧΕΟ η οποία
ανήκει σε µια θεµατική περιοχή, διαφέρουν κατά περισσότερο από τρεις
µονάδες, καλείται και τρίτος κριτής να βαθµολογήσει, και τελικά συνυπολογίζονται
οι δύο κοντινότερες βαθµολογίες.
Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινοµούνται ανάλογα µε την βαθµολόγια τους και ανά θεµατική
περιοχή.
Κάθε εµπειρογνώµονας δηλώνει εκ των προτέρων ότι α) δεν έχει καµία σχέση
µε τους συµµετέχοντες στις προτάσεις που αναλαµβάνει να κρίνει και β) ότι δεν
ανήκει στο αντίστοιχο Φορέα που υποβάλει την πρόταση για Αξιολόγηση. Αν
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αντιληφθεί ότι ισχύει ένα από τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα
επιστρέψει το φάκελο χωρίς να αξιολογήσει την συγκεκριµένη Πρόταση.
Τα ονόµατα των κριτών είναι απόρρητα και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, εκτός
αν ειδικά ζητηθεί κάτι τέτοιο. Η κοινοποίηση του καταλόγου των κριτών δεν είναι
υποχρεωτική για το Υπουργείο Παιδείας και εφόσον πραγµατοποιηθεί δεν θα
περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναφορά στις ΠΧΕΟ που αξιολόγησε ο κάθε κριτής.
γ. Βαθµολόγηση των ΠΧΕΟ ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από
αντίστοιχες θεµατικές επιτροπές.
Το Υπουργείο Παιδείας συγκροτεί επιτροπές ανά θεµατική περιοχή ή επιτροπές που
θα καλύπτουν δυο θεµατικές περιοχές ταυτόχρονα, οι οποίες αποτελούνται από
έλληνες εµπειρογνώµονες, αναγνωρισµένα µέλη της διεθνούς ακαδηµαϊκής ή
ερευνητικής κοινότητας. Σε κάθε επιτροπή συµµετέχει απαραίτητα και ένα στέλεχος
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ως µέλος και συντονιστής.
Αφού ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης από τους ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες, το κάθε µέλος της θεµατικής επιτροπής αναλαµβάνει την
παρουσίαση του αντικειµένου των ΠΧΕΟ στα υπόλοιπα µέλη της θεµατικής
επιτροπής προκειµένου να συµπληρωθεί η βαθµολογία της πρότασης από το
σύνολο των µελών της θεµατικής επιτροπής.
Συγκεκριµένα, η επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του συντονιστή και
εξετάζει τις ΠΧΕΟ, τις κρίσεις των ανεξάρτητων κριτών και οποιοδήποτε άλλο
γραπτό στοιχείο τεθεί υπόψη της από το συντονιστή. Τα µέλη της επιτροπής
καλούνται κυρίως να επιβεβαιώσουν ή όχι την πληρότητα και αξιοπιστία των
αξιολογήσεων των ανεξάρτητων κριτών και να βαθµολογήσουν τις ΠΧΕΟ µε
οµοιόµορφο τρόπο, αιτιολογώντας σαφώς και αναλυτικά τις τυχόν αποκλίσεις από
αυτούς στην εκτίµηση των διαφόρων στοιχείων της ποιότητας της ΠΧΕΟ. Οι ΠΧΕΟ
εξετάζονται από την επιτροπή σειριακά και όχι ταυτόχρονα.
Η Θεµατική Επιτροπή είναι αρµόδια για τον έλεγχο των προτάσεων ως προς τα
κριτήρια αξιολόγησης των Οµάδων Α και Γ καθώς και ως προς τις τυχόν επαυξήσεις
στην βαθµολογία τους και την εφαρµογή των επαυξήσεων αυτών, µε βάση τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινοµούνται ανά θεµατική περιοχή. Οι ΠΧΕΟ σε κάθε θεµατική
περιοχή που συγκεντρώνουν βαθµολογία χαµηλότερη του 8 αποκλείονται
από την περαιτέρω διαδικασία. Στις ΠΧΕΟ που συγκεντρώνουν βαθµολογία
8 και άνω εφαρµόζονται οι τυχόν επαυξήσεις και στη συνέχεια ταξινοµούνται
ανά θεµατική περιοχή και ανά Άξονα Προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά µε βάση
τη βαθµολογία.
Τα µέλη της επιτροπής, αφού ανταλλάξουν απόψεις επί της ποιότητας της ΠΧΕΟ,
τη βαθµολογούν µε βάση το φύλλο αξιολόγησης το οποίο τους παρέχεται,
συµπληρώνοντας οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται σ’ αυτό.
Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαµβάνονται από την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ και οι βαθµολογίες εισάγονται στον υπολογιστή.
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Για τη µυστικότητα της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών
και την κοινοποίηση των ονοµάτων των µελών τους ισχύει ό,τι και για τις
ανεξάρτητες κρίσεις. Τυχόν παραβίαση των κανόνων αυτών απαλλάσσει το
Υπουργείο Παιδείας από οποιαδήποτε υποχρέωση αµοιβής προς ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες και µέλη επιτροπών. Για τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας η
παραβίαση αυτή συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις.
δ. ∆ιαµόρφωση της οριστικής εισήγησης από Επιτροπή που ορίζεται από
την ΕΥ∆.
Το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης είναι η διαµόρφωση του τελικού πίνακα
κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση καθώς και ο
καθορισµός των ΠΧΕΟ οι οποίες τελικά θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ
Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης µέσω της συγκεκριµένης πράξης.
Συγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από εµπειρογνώµονες και
στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας. Η επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του
συντονιστή και αφού ενηµερωθεί σε βάθος για τις διαδικασίες του προγράµµατος
εξετάζει τις προτάσεις, τις κρίσεις των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και των
θεµατικών επιτροπών καθώς και οτιδήποτε άλλο γραπτό στοιχείο τεθεί υπόψη της
από το συντονιστή. Αξιολογεί τα κριτήρια της οµάδας κριτηρίων Γ, καθώς και
άλλων κατηγοριών όπου θα το κρίνει απαραίτητο και κρίνει την εφαρµογή ή µη
των συντελεστών επαύξησης. Επιπλέον διαµορφώνει τον τρόπο κατανοµής του
διατιθέµενου ενδεικτικού π/υ όπως περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση,
λαµβάνοντας υπόψη την Θεµατική Περιοχή Έρευνας και τους ενδεικτικούς π/υ των
Αξόνων Προτεραιότητας.
Η συγκεκριµένη επιτροπή, που θα οριστεί για την διαµόρφωση της οριστικής
εισήγησης των εγκεκριµένων προτάσεων, θα υφίσταται καθ’ όλη την διάρκεια
υλοποίησης του έργου, (δηλαδή τρία έως πέντε χρόνια), µε αντικείµενο της, τις
τυχόν επαναξιολογήσεις χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών οµάδων, όταν και εάν
αυτό χρειαστεί.
Η ανεξάρτητη βαθµολογία των εµπειρογνωµόνων υπολογίζεται µε συντελεστή
βαρύτητας 70% επι της συνολικής βαθµολογίας και της θεµατικής επιτροπής
µε συντελεστή 30% και εξάγεται η τελική βαθµολογία. Στη βαθµολογία αυτή
εφαρµόζεται ο συντελεστής επαύξησης σε όσα προτάσεις κρίθηκε ότι πρέπει αυτός
να εφαρµοσθεί και εξάγεται η τελική βαθµολογία τους.
Η εν λόγω επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις ΠΧΕΟ οι οποίες είναι ήδη
ταξινοµηµένες ανά θεµατική περιοχή
και ανά Άξονα Προτεραιότητας κατά
φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία και τις επαυξήσεις τις οποίες έχει
επιµεληθεί η αντίστοιχη Θεµατική Επιτροπή.
Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει τον αριθµό των ΠΧΕΟ ανά θεµατική
περιοχή και Άξονα Προτεραιότητας που θα χρηµατοδοτηθεί λαµβάνοντας
υπόψη τους προϋπολογισµούς που εισηγήθηκαν οι θεµατικές επιτροπές.
Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε
φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους και θα επιλεγεί για ένταξη η πρόταση
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που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη τελική βαθµολογία, από το 0 έως το 10 (µε
ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου) µε άριστα το 10 και µε µικρότερη δυνατή
βαθµολόγηση το 8, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η τελική βαθµολογία µιας ΠΧΕΟ µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά από τον
ακόλουθο τύπο:

Β = {0.7 × [

6
6
1 2
(
+
)]
+
0
.
3
×
[
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w
wiβ β iΘΕ + w1δ δ 1ΘΕ ]} ×
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2 k =1 i =1 iβ ik
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Όπου:
Β: ο τελικός βαθµός µιας ΠΧΕΟ
βiκ: ο βαθµός κριτηρίου σκοπιµότητας i (i = 1,..., 6) του ανεξάρτητου
εµπειρογνώµονα - κριτή k (k = 1, 2)
δ1k: o βαθµός κριτηρίου ωριµότητας 1 του ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα - κριτή k
Wiβ: ο συντελεστής στάθµισης του κριτηρίου σκοπιµότητας i
W1δ: ο συντελεστής στάθµισης του κριτηρίου ωριµότητας 1
βiΘΕ: ο βαθµός κριτηρίου σκοπιµότητας i της θεµατικής επιτροπής (ΘΕ)
δ1ΘΕ : ο βαθµός κριτηρίου ωριµότητας 1 της θεµατικής επιτροπής (ΘΕ)
f: ο συντελεστής επαύξησης της βαθµολογίας της πρότασης
Η άθροιση γίνεται για τα κριτήρια σκοπιµότητας και ωριµότητας εφόσον η πράξη
έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ως προς τα κριτήρια πληρότητας και τήρησης εθνικών
και κοινοτικών κανόνων.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα επιλεγεί η πρόταση που θα συγκεντρώνει την
υψηλότερη βαθµολογία στα κριτήρια σκοπιµότητας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας,
εξετάζονται οι επί µέρους βαθµοί των κριτηρίων σκοπιµότητας σε φθίνουσα σειρά
όπως καθορίζεται µε βάση το συντελεστή στάθµισής τους.
Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόµενης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη
της πρότασής του, µετά από πιθανές τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί από την ΕΥ∆
στην υποβαλλόµενη πρόταση, δικαίωµα ένταξης θα έχει η επόµενη πρόταση µε την
αµέσως υψηλότερη τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε τον πίνακα ιεραρχηµένων
προτάσεων κ.ο.κ.
∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις µε βαθµό κατώτερο του 8,0.
Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν
επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε
σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα
επόµενα βήµατα.
Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά
αξιολογηµένων προτάσεων.
β.3 Τρόπος κατανοµής του
χρηµατοδότηση των προτάσεων
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Τα προγράµµατα κυρίως αφορούν τις ακόλουθες θεµατικές περιοχές
έρευνας µε την ακόλουθη ενδεικτική κατανοµή του 80% του διατιθέµενου
προϋπολογισµού

Α/Α

Θεµατική Περιοχή

1

Ανθρωπιστικές
Επιστήµες, 9%
Επιστήµες
Εκπαίδευσης,
Επιστήµες
ΠολιτισµούΕικαστικές Επιστήµες – Καλές
Τέχνες

2

Κοινωνικές, ∆ιοικητικές
Οικονοµικές Επιστήµες

3

Βιολογικές
επιστήµες

4

Γεωτεχνικές
επιστήµες, 15%
ενεργειακές, περιβαλλοντικές
και διαστηµικές επιστήµες

5

Επιστήµες
µαθηµατικών, 11%
φυσικής, χηµείας

6

Επιστήµες
Μηχανικών, 18%
Επιστήµες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών

και

Ποσοστό
χρηµατοδότησης

και 9%

ιατρικές 18%

Το υπόλοιπο 20% θα διατεθεί µε στόχο τις χρηµατοδοτήσεις προτάσεων υψηλής
ποιότητας, µε τελική βαθµολογία άνω των 9,5 βαθµών ή µέχρι εξαντλήσεως του
συνολικού προϋπολογισµού, έτσι όπως αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία
αξιολόγησης µε στόχο την κανονικοποίηση της βάσης χρηµατοδότησης ανά
θεµατική περιοχή έρευνας
Εάν ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης που αφορά σε δεδοµένη κατηγορία
πράξεων δεν καλυφθεί, τότε το υπόλοιπο θα προστεθεί στον προϋπολογισµό της
κατηγορίας πράξης που θα περιληφθεί σε νέα πρόσκληση χρηµατοδότησης
παρόµοιων πράξεων που θα ακολουθήσει.
Οι ενδιαφερόµενοι Φορείς ειδοποιούνται γραπτώς για την έγκριση ή µη των ΠΧΕΟ
που περιλαµβάνει η πρότασή τους. ∆ευτεροβάθµιος έλεγχος ή/ και διαδικασία
ενστάσεων δεν προβλέπονται.
5.3

Γνωµοδότηση
(διαδικασία συντονισµού)
από την Εθνική Αρχή
Συντονισµού, στις περιπτώσεις πράξεων µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης
άνω των 5.000.000 ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ µε
προϋπολογισµό άνω των 2.000.000 ευρώ.
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5.4

Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από
την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου
Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων
∆ικαιούχου» από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του
έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο
Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.5

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα.
Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων
απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται
δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

5.6

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης, του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των
δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
χορηγείται.

Γ. Στάδιο Ένταξης – Παρακολούθησης των προτάσεων χρηµατοδότησης
ερευνητικών οµάδων που εγκρίθηκαν
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων για την
χρηµατοδότηση Ερευνητικών Οµάδων και κοινοποιηθούν τα αποτελέσµατα για τις
προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά για χρηµατοδότηση, οι Φορείς θα πρέπει να
υποβάλλουν το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης.
Όλα τα εγκεκριµένα επιµέρους διακριτά του έργου για χρηµατοδότηση
ερευνητικών οµάδων, σε Ιδρυµατικό επίπεδο, στο Τ∆Ε της Εγκεκριµένης Πράξης θα
παρουσιάζονται (όπως εµφανίζονταν και στο Τ∆Ε Προτεινόµενης Πράξης) ως ένα
Υποέργο το οποίο εκτελείται µε ιδία µέσα του φορέα υλοποίησης (Αυτεπιστασία).
Η ένταξη αυτών των έργων σ’ ένα συνολικό υποέργο γίνεται µόνο για
διαχειριστικούς λόγους.
Ο ιδρυµατικός υπεύθυνος έχει την ευθύνη να µεριµνά για την καλή εκτέλεση του
ιδρυµατικού έργου από διαχειριστική άποψη καθώς και να συντάσσει µελέτες και
εκθέσεις που αφορούν την εφαρµογή του έργου συνολικά στο Ίδρυµα. ∆εν
δικαιούται όµως να επεµβαίνει σε θέµατα των επιµέρους ερευνών που την ευθύνη
έχουν οι αντίστοιχοι επιστηµονικοί υπεύθυνοι.
Όσον αφορά την περιγραφή του φυσικού αντικειµένου, το Τεχνικό ∆ελτίο
Εγκεκριµένης Πράξης θα συνοδεύεται από το Αναλυτικό Παράρτηµα. Το
Παράρτηµα θα έχει την αναλυτική περιγραφή του Φυσικού Αντικειµένου ανά
Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα για κάθε µια Ερευνητική Οµάδα και θα είναι
αναπόσπαστο µέρος του Τ∆Ε/Υ.
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο τελικός δικαιούχος είναι υποχρεωµένος
να υποβάλλει τα δελτία παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων ανά
εξάµηνο. Στα δελτία αυτά, στα Υποέργα των Ερευνητικών Οµάδων, θα φαίνεται
η πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των Ερευνητικών Οµάδων.
Στο υποέργο της κεντρικής δράσης που αφορά στη διοικητική υποστήριξη
υπεύθυνος ορίζεται ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος.
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6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο
«Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του
δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της
πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη
ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.

(ii)

Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείριση για κάθε
στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν
στο επόµενο στάδιο.

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και
φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
(iv) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της
πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον
Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα για πράξεις που χρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται
από το ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους
συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν
υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενηµέρωση
πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε
οποιοδήποτε
έγγραφο,
έντυπο
ή
ηλεκτρονικό
µέσο
χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή
παράγεται στο πλαίσιο αυτό.
(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις
δηλούµενες στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µέσω των Μηνιαίων
∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.
(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το
κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.
(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για
την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της
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πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης , Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή
Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο
προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της
πράξης, εφόσον ζητηθούν.
(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το
ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις οι Ειδικοί Λογαριασµοί των ΑΕΙ
µπορούν να απευθυνθούν στην κα. Λύρα Μαρία, τηλέφωνο, 210-9250525, email: mlyra@epeaek.gr. Οι λοιποί ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή στην Αρµόδια Υπηρεσία
του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο ανήκουν.
7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες
επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη
συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού
αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί
βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για
το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
Συνηµµένα:
(i)

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ

(ii)

Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ

Πρόσκληση 49
10_11_12_74_11_03_01

44

(iii)

Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου καθώς και οδηγίες συµπλήρωσης
(υποβάλλεται από το δικαιούχο µετά την Απόφαση Ένταξης της Πράξης)

(iv)

Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης

(v)

Υπόδειγµα Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

(vi)

Παράρτηµα Α

(vii) Παράρτηµα Β
(viii) Παράρτηµα Γ
(ix)

Παράρτηµα ∆

(x)

Τυποποιηµένα έντυπα:
• Αίτηση χρηµατοδότησης
•

(xi)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης
δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
14053/
ΕΥΣ
1749/ΦΕΚ
Συστήµατος ∆ιαχείρισης»

540/Β/27.03.08

«Υπουργική

Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
o Γραφείο Υπουργού
o Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας & Πρόεδρο Επιτροπής
Παρακολούθησης
o Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Σπουδών
Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών
o ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων
o Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
o Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
o Προϊστάµενο ΕΥ∆
o Μονάδα Α2, Α3, Β2
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