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1. Ορισµός
∆ίκτυο (ενδοπανεπιστηµιακό) θεωρείται

η ερευνητική οντότητα,

η οποία

προέρχεται από τη συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων ή ερευνητικών οµάδων µε
συγγενές ή/και συµπληρωµατικό ερευνητικό αντικείµενο, έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η
διαθεµατικότητα στα ερευνητικά πεδία που καλύπτουν. Το δίκτυο αναµένεται να
διεξάγει έργα διεπιστηµονικής έρευνας σε θέµατα «αιχµής» και να παρέχει
«ολοκληρωµένες επιστηµονικές υπηρεσίες». Τα εργαστήρια ή οι ερευνητικές οµάδες
που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη υψηλού επιπέδου
παρουσία σε Εθνικό και ∆ιεθνές περιβάλλον.

2. Πολιτική Έρευνας
Η δηµιουργία ενδοπανεπιστηµιακών δικτύων έρευνας είναι µία από τις δράσεις
που το Πανεπιστήµιο Πατρών ενσωµατώνει στο Σχεδιασµό για την Ανάπτυξη της
Έρευνας. Τα δίκτυα αυτά θα έχουν συγκεκριµένα θεµατικά ή διαθεµατικά αντικείµενα
και θα στοχεύουν
α. Στην ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιµων ερευνητικών συνεργατικών σχηµάτων
µέσα στο Πανεπιστήµιο, αναγνωρισµένων σε Εθνικό και ∆ιεθνές επίπεδο, τα
οποία θα λειτουργούν συµπληρωµατικά µεταξύ τους και θα καλύπτουν ευρύ
διεπιστηµονικό πεδίο.
β. Στη συµπληρωµατικότητα και τη συνέργια για άρτιες ερευνητικές-αναπτυξιακές
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προτάσεις χρηµατοδότησης.
γ. Στην αναβάθµιση υπαρχόντων, καθώς επίσης στο σχεδιασµό και ανάπτυξη
υλικοτεχνικών υποδοµών ευρύτερης (εθνικής ή και ευρωπαϊκής) εµβέλειας µε
στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας.
δ. Στη σύνδεση της διαδικασίας παραγωγής γνώσης και των ερευνητικών
αποτελεσµάτων µε την κοινωνία ως τελικό χρήστη.
ε. Στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο προπτυχιακό όσο και
στο µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
Το Πανεπιστήµιο Πατρών αναγνωρίζει στα Ενδοπανεπιστηµιακά ∆ίκτυα την
επιστηµονική αρµοδιότητα στην εµπλοκή τους σε ερευνητικά και αναπτυξιακά
έργα στα θεµατικά αντικείµενα που διεκπεραιώνουν.

3. Πρόσκληση - Θεµατικές περιοχές
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών, στα πλαίσια της ερευνητικής
πολιτικής του Ιδρύµατος, καλεί τις ερευνητικές οµάδες και τα εργαστήρια του
Πανεπιστηµίου

Πατρών

να

εκδηλώσουν

ενδιαφέρον

για

συγκρότηση

ενδοπανεπιστηµιακών δικτύων έρευνας σε θεµατικές περιοχές που αποτελούν τον
κορµό των θεµατικών προτεραιοτήτων έρευνας του Εθνικού Σχεδιασµού για το 20072013 και οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνίας.
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα, Βιοτεχνολογία.
3. Προηγµένα Υλικά, Νανοτεχνολογία, Μικροηλεκτρονική.
4. Ενέργεια – Περιβάλλον.
5. Επιστήµες χώρου – Κατασκευές.
6. ∆ιάστηµα – Αεροναυπηγική - Μεταφορές.
7. Θετικές Επιστήµες.
8. Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήµες.
9. Πολιτισµική Ανάπτυξη, Πολιτιστική Κληρονοµιά.
10. Οικονοµικές Επιστήµες.
11. Επιστήµες Υγείας.
Είναι δυνατόν, να προταθούν επιπλέον θεµατικές ερευνητικές δράσεις, οι
οποίες εµπίπτουν στα ερευνητικά αντικείµενα των σχολών του Ιδρύµατος και τις
οποίες οι ερευνητικές οµάδες θεωρούν υψηλού ενδιαφέροντος.
Ο τίτλος του προτεινόµενου ενδοπανεπιστηµιακού δικτύου δεν µπορεί να
είναι γενικός. Θα πρέπει να εστιάζει στην ερευνητική δραστηριότητα των µελών
του δικτύου όπως αυτή θα τεκµηριωθεί στην ανάπτυξη των κριτηρίων της
παραγράφου 5.
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε νέα δίκτυα, τα οποία
δεν θα παρουσιάζουν επικαλύψεις, συµπληρωµατικότητα κλπ µε τα ήδη
εγκεκριµένα µετά την 1η προκήρυξη (∆εκεµβρίου 2008).

4. Τρόπος Συγκρότησης ∆ικτύου
Το δίκτυο συγκροτείται από ερευνητές-µέλη ∆ΕΠ, ερευνητικές οµάδες ή
εργαστήρια του Πανεπιστηµίου Πατρών. Προς τούτο απαιτείται
-

Η συµµετοχή στο δίκτυο δύο (2) τουλάχιστον Ερευνητικών Οµάδων ή
Εργαστηρίων µε σηµαντικό αριθµό ερευνητών.

-

Σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας του δικτύου που θα περιλαµβάνει τη
λειτουργία της Επιτροπής που θα το συντονίζει καθώς και τον τρόπο
ορισµού του Συντονιστή του δικτύου, τα καθήκοντά του, τις διαδικασίες
αλλαγής του, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα µέλη της, την χρονική
διανοµή

των αρµοδιοτήτων αυτών καθώς επίσης τον τρόπο λήψης

αποφάσεων σχετικά µε τα ζητήµατα του δικτύου, αλλά και τις διαδικασίες
διεκπεραίωσης των αποφάσεων.

5. Προϋποθέσεις και κριτήρια χρηµατοδότησης
Για

τη

χρηµατοδότηση

των

ενδοπανεπιστηµιακών

δικτύων

έρευνας

θα

συνεκτιµώνται:
α) Η έως τώρα εκπαιδευτική, ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των µελών
του ∆ικτύου.
1. Η καταγραφή της ερευνητικής ταυτότητας κάθε εργαστηρίου ή οµάδας που θα
αποτελέσει µέλος του υπό συγκρότηση δικτύου, στην βάση καταγραφής του
Ερευνητικού ∆υναµικού του Πανεπιστηµίου Πατρών.
2. Η αναφορά στον τρόπο που τα µέλη του υπό συγκρότηση δικτύου συνέβαλαν
µέχρι τώρα στη δηµιουργία στελεχών έρευνας και στον τρόπο προσέλκυσης
αποφοίτων µε ιδιαίτερες ερευνητικές επιδόσεις. (Υποστήριξη Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων Σπουδών, ∆ιδακτορικά κ.λπ).
3. Η αναφορά περιπτώσεων, όπου κάθε εργαστήριο ή ερευνητική οµάδα του
δικτύου συµµετείχε σε ερευνητικά έργα (πρόσφατα), παροχή υπηρεσιών,
πατέντες κλπ. Την επίδραση των έργων αυτών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και
την κοινωνία.
4. Η αναφορά περιπτώσεων όπου ερευνητική οµάδα του δικτύου έχει να
παρουσιάσει κάτι ξεχωριστό (∆ιοργάνωση συνεδρίων, θερινών σχολείων κλπ.).
5. Οι τρόποι µε τους οποίους τα µέλη του δικτύου έχουν, µέχρι τώρα, συνεργαστεί
σε ερευνητικό επίπεδο και τα αποτελέσµατα (εργασίες και προγράµµατα) που
έχουν επιτύχει.
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β) Η σύνταξη «προγράµµατος δράσης» του υπό συγκρότηση δικτύου και η αιτιολόγηση
του µε βάση την παρούσα κατάσταση των µελών του. Το πρόγραµµα δράσης
θα αναφέρεται:
1. Στο σκοπό συγκρότησης του ∆ικτύου. Τις ακριβείς δραστηριότητες που θα
αναπτυχθούν από το δίκτυο. (Εδώ δίνεται και η πλήρης ονοµασία του δικτύου,
το ακρωνύµιό του, ο συντονιστής του ∆ικτύου καθώς και η θεµατική περιοχή
που θα κινηθεί).
2. Στη συµπληρωµατικότητα των ερευνητικών αντικειµένων των οµάδων του
δικτύου καθώς και στην επάρκεια του ερευνητικού προσωπικού.
3. Στην προοπτική που δίνει η δηµιουργία του ∆ικτύου στην ενδυνάµωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και στη
δηµιουργία ερευνητικού δυναµικού.
4. Στις ερευνητικές και αναπτυξιακές προοπτικές που θα δώσει το δίκτυο στο
Πανεπιστήµιο καθώς και σε Εθνικό (διαπανεπιστηµιακό) επίπεδο.
5. Στις προοπτικές και δυνατότητες των µελών του υπό συγκρότηση δικτύου για
διεθνείς συνεργασίες.
γ) Η παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου, κατά τον πρώτο χρόνο
από την δηµιουργία του, σε ότι αφορά
1. Τις προοπτικές που θα δηµιουργηθούν από την σύνθεση των ερευνητικών
αντικειµένων των µελών του δικτύου (νέα ερευνητικά αντικείµενα, νέες
επιστηµονικές συνεργασίες κλπ).
2. Τον τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του δικτύου σε διεθνές επίπεδο
και τη δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον χρηµατοδότησης, από εθνικές και
διεθνείς πηγές χρηµατοδότησης, λόγω ακριβώς της διαθεµατικότητας του
∆ικτύου.
3. Τη δυνατότητα πλήρους και ισότιµης συνεργασίας των οµάδων µελών του
δικτύου

στο επίπεδο της διαχείρισης και της διοίκησης αλλά και της

περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου (κοινές υπηρεσίες). Εδώ θα πρέπει να
αναλυθεί ο τρόπος διοίκησης του ∆ικτύου (Συγκρότηση ∆.Σ., τρόπος λήψης
αποφάσεων, διεκπεραίωση των αποφάσεων κλπ.). Αλλαγές στις διαδικασίες
διοίκησης ∆ικτύου που χρηµατοδοτείται θα εγκρίνονται µετά από εισήγηση
του ∆.Σ. του από το επταµελές της Επιτροπής Ερευνών.
4. Τον τρόπο διαχείρισης του δικτύου που θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την
συνεχόµενη ενδυνάµωσή του, την προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού και
κυρίως την βιωσιµότητα του στο χρόνο.
5. Τη δυνατότητα του δικτύου να δηµιουργήσει µε την πάροδο του χρόνου
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ερευνητικά αποτελέσµατα προϊόντα και υπηρεσίες, χρήσιµα στον κοινωνικό
και αναπτυξιακό ιστό.
6. Τη δυνατότητα ενοποίησης, ανάπτυξης και υποστήριξης κοινών υποδοµών
και εξοπλισµού.
7. Τη συµµετοχή του ∆ικτύου σε ευρύτερα δίκτυα στο πλαίσιο συνεργασιών.
8. Τον τρόπο εξέλιξης του ∆ικτύου µετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από 12µελή επιτροπή που θα καθοριστεί
από την ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών. Τα δίκτυα που θα χρηµατοδοτηθούν θα
αξιολογούνται σε εξαµηνιαία βάση και θα υποστηρίζονται για 18 µήνες από την έναρξη
της χρηµατοδότησης. Η υποστήριξη των δικτύων θα συνεχιστεί σε όσα από αυτά
κάλυψαν αυστηρά όλες τις προϋποθέσεις α, β και γ της παραγράφου αυτής και
απέδειξαν ότι η δηµιουργία τους συνέβαλλε σηµαντικά στην βελτίωση της εκπαίδευσης
των φοιτητών, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προώθηση της καινοτοµίας.
Κάθε µέλος ∆ΕΠ µπορεί να συµµετέχει ως συντονιστής σε ένα µόνο δίκτυο. Κάθε
ερευνητική οµάδα ή εργαστήριο µπορεί να συµµετέχει το πολύ σε δύο δίκτυα.

6. Τι καλύπτει η χρηµατοδότηση
Στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης για την συγκρότηση των ενδοπανεπιστηµικών
δικτύων έρευνας θα καλυφθούν από την Επιτροπή Ερευνών (σε πρώτη φάση)
δαπάνες που µεταξύ άλλων θα προβλέπουν
♦ Έκδοση ενηµερωτικού υλικού για τις δυνατότητες και δραστηριότητες του δικτύου.
♦ Οργάνωση ιστοσελίδας στο κεντρικό site για την παρουσίαση του ερευνητικού
δυναµικού του Πανεπιστηµίου Πατρών.
♦ Οργάνωση ηµερίδας παρουσίασης του δικτύου, συναντήσεων, παρουσιάσεων για
την προβολή του δικτύου σε φορείς χρηµατοδότησης και δυνητικούς χρήστες
αποτελεσµάτων.
♦ Συµµετοχή του δικτύου σε ευρωπαϊκά δίκτυα, έργα, ή τεχνολογικές πλατφόρµες
καθώς και σε αναπτυξιακές δράσεις της περιοχής.
♦ Έναρξη ερευνητικών προτάσεων χρηµατοδότησης που θα αφορούν κυρίως την
αµοιβή µεταπτυχιακών, οι οποίοι θα εµπλακούν κατ’ οιονδήποτε τρόπο στην
προσπάθεια χρηµατοδότησης.
♦ Συναντήσεις έναρξης συνεργασίας στο εξωτερικό ή συναντήσεις µε αλλοδαπούς
εταίρους στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
Θα προβλεφθεί ειδική γραµµατεία υποστήριξης της δηµοσιότητας των δικτύων.
Ο προϋπολογισµός κάθε δικτύου µπορεί να κυµαίνεται από 5.000 ως 15.000
ευρώ ανάλογα µε τις προτεινόµενες δαπάνες, την αιτιολόγησή τους, την
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ωριµότητα του δικτύου τη στιγµή της υποβολής της πρότασης και την
αξιολόγηση σε εξαµηνιαία βάση. Η χρηµατοδότηση θα γίνεται σταδιακά,
σύµφωνα µε την αξιολόγηση και την πορεία ανάπτυξης του δικτύου. Στην
πρόταση συγκρότησης του δικτύου που θα υποβληθεί απαιτείται η πλήρης
αιτιολόγηση του αιτούµενου προϋπολογισµού, ο οποίος θα διαµορφωθεί
σύµφωνα µε την αναγκαιότητα των δαπανών.

7. Προθεσµίες
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να συµπληρώσουν και να υποβάλουν τις
προτάσεις τους ηλεκτρονικά (liaison@upatras.gr) στην Επιτροπή Ερευνών έως την 30η
Σεπτεµβρίου 2011.

8. Σχέδιο Πρότασης
1. Ονοµασία και επιστηµονική περιοχή που θα καλύπτει το ∆ίκτυο. Περιληπτική
αναφορά στο σκοπό και τους στόχους του ∆ικτύου. Σχέδιο συγκρότησης και
λειτουργίας του δικτύου.
2. Περιληπτική αναφορά σε όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στις απαιτήσεις
α, β και γ της παραγράφου 5.
3. Προϋπολογισµός συνοδευµένος από ακριβή

προσδιορισµό

δαπανών. Η

έλλειψη του ακριβούς προσδιορισµού των δαπανών αποτελεί λόγο απόρριψης
της πρότασης.
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