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ΘΕΜΑ: Εςπωπαϊκό Ππόγπαμμα-Πλαίζιο «ΟΡΘΖΟΝΣΑ 2020» για ηην
Έπεςνα και ηην Καινοηομία, 2014-2020: Πποζκλήζειρ ςποβολήρ
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1. Γενικά
Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ «Οξίδνληαο 2020» γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία (2014-2020), ην πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη θαηά γεληθφ ζηφρν ζηελ
νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο θαη κηαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε
θαη ηελ θαηλνηνκία ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, πξνζειθχνληαο πξφζζεηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη
ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3% ηεο ΑΔγρΠ γηα ηελ έξεπλα θαη
ηελ αλάπηπμε ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε έσο ην 2020. Με ηνλ ηξφπν απηφλ
ζα ζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη άιισλ
πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Φψξνπ Έξεπλαο (ΔΦΔ).
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηδησρζεί κέζσ ηξηψλ
αιιεινεληζρπφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα εμήο:

1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΡΟΘΕΜΙΕ

 Δπιζηημονική Απιζηεία (Δxcellent Science): Δπηζηεκνληθή έξεπλα
παγθφζκηνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηελ ΔΔ ησλ
θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ.
 Βιομησανική Υπεποσή (Ιndustrial Leadership): Σηξαηεγηθή
επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο-θιεηδηά, φπσο λαλνηερλνινγίακηθξνειεθηξνληθή, ζπκκεηνρή ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ.
 Κοινυνικέρ Πποκλήζειρ (Societal Challenges): Αληηκεηψπηζε
ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε γήξαλζε
πιεζπζκνχ, ε εμάληιεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε αληηκεηψπηζε
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σην πιαίζην απηνχ ηνπ ππιψλα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα ππνζηεξηρζνχλ ηα «έξγα-θάξνη» ησλ έμππλσλ
πφιεσλ θαη θνηλνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ΤΠΔ θαη
ησλ κεηαθνξψλ.
2. Θεμαηικά πεδία και δπάζειρ ηων πποζκλήζεων
(α) ΤΠΔ 2015
Οη κειινληηθέο ιχζεηο γηα ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ζα απαηηήζνπλ
ηελ αλάπηπμε ησλ θχξησλ ηερλνινγηψλ γεληθήο εθαξκνγήο, ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ ΤΠΔ, θαη ηελ επηθνηλσληαθή ππνδνκή
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο). Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο ηερλνινγίεο γηα
ειπηδνθφξεο ιχζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο θαη εθαξκνγέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο φηη ε βηνκεραλία
ηεο ΔΔ παξακέλεη ηζρπξή ζηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε
βάζε ησλ κειινληηθψλ αιπζίδσλ αμίαο, θαη ζηνρεχνληαο ζηελ πξφνδν πνπ
ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζηηο αληίζηνηρεο
αιπζίδεο αμίαο.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα):
ICT-04-2015: Customised and low power computing
ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through
cloud computing services
ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social
Innovation
ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+
ICT-16-2015: Big data - research
ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and
convergence
ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching
ICT-24-2015: Robotics
ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
ICT-27-2015: Photonics KET
ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs
ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public
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interest requiring new ICT solutions
ICT-38-2015: International partnership building and support to dialogues
with high income countries
ICT-39-2015: International partnership building in low and middle income
countries.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €561,000,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%-100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 14/04/2015.
(β) Απόβληηα: Πόπορ για ηην ανακύκλυζη, ηην επανασπηζιμοποίηζη και ηην
ανάκηηζη ππώηυν ςλών
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions
WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products
and by-products
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €54,000,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%-100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015.
(γ) Δξαηομίκεςζη Ιαηπικήρ Πεπίθαλτηρ
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk
detection and intervention
PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient
empowerment supported by ICT
PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease
diagnosis and treatment
PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision
support systems based on predictive computer modelling used by the
patient him or herself
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €104,500,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015.
(δ) Καινοηόμοι Υδάηινοι Πόποι: Δνιζσύονηαρ ηην αξία ηοςρ ζηην Δςπώπη
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
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WATER-3-2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in
the water area
Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξαηηθά ή πεξηθεξεηαθά
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα θνηλή
πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ κε
ζθνπφ ηελ ζηήξημε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Σηξαηεγηθήο Δξεπλεηηθήο
Αηδέληαο ηεο Πξσηνβνπιίαο Κνηλνχ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην Νεξφ. Οη
εηαίξνη κπνξνχλ επίζεο λα πινπνηνχλ άιιεο θνηλέο δξάζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θνηλψλ πξνζθιήζεσλ ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ.
WATER-4b-2015: Water management solutions for agricultural sector,
thematic networks
Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηα εμήο:
 εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αλάδεημε, ηελ αληαιιαγή, ηε δνθηκή θαη ηε
κεηαθνξά ιχζεσλ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηηο
γεσξγηθέο πξαθηηθέο,
 ζπλεηζθνξά ζε έλα «ζεκαηηθφ δίθηπν» γηα ην λεξφ ζηε γεσξγία κε ηελ
επξεία ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ
θνξέσλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε δηάδνζε θαη
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ιχζεσλ, θαη
 ππνζηήξημε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ λεξνχ ζηελ
Δπξσπατθή
Σχκπξαμε
Καηλνηνκίαο
κε
ζέκα
«Γεσξγηθή
παξαγσγηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζπλεξγαζίαο κε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΔΣΚ θαη ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο
ΔΣΚ γηα ην Νεξφ.
WATER-5b-2015: A coordination platform
Μηα πιαηθφξκα ζπληνληζκνχ γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο θνξείο ιήςεο
απνθάζεσλ, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη άιινπο ζεκαληηθνχο θνξείο πνπ λα
αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά απφ αθξηθαληθέο ρψξεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Οξίδνληαο 2020 έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ άιισλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €21,000,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 21/04/2015.
(ε) Γιακίνηζη για ηην Ανάπηςξη
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
(α) MG-1.2-2015: Enhancing resource efficiency of aviation
(β) MG-3.6a-2015: Safe and connected automation in road transport
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(γ) MG-4.3-2015: System modelling and life-cycle cost optimisation for
waterborne assets
(δ) MG-5.4-2015: Strengthening the knowledge and capacities of local
authorities
(ε) MG-5.5a-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for
cleaner and better urban (ζη) transport and mobility
(ζη) MG-6.3-2015: Common communication and navigation platforms for
pan-European logistics (ε) applications
(δ) MG-8.4a-2015: Smart governance, network resilience and streamlined
delivery of infrastructure innovation
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €144,500,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 23/04/2015.
(ζη) Ανάπηςξη ηος οικοζςζηήμαηορ ηηρ ζηήπιξηρ ηηρ καινοηομίαρ για ηιρ
ΜΜΔ
Η παξνχζα πξφζθιεζε απνηειεί ζηνηρείν κηαο επξχηεξεο δξάζεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηηο ΜΜΔ
ζηελ Δπξψπε. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κηα άθξσο εμεηδηθεπκέλε
ππεξεζία ππνζηήξημεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε
ζπκπιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
INNOSUP-7-2015: Professionalization of open innovation management in
SMEs.
INNOSUP-8-2015: Measuring open innovation inputs and outputs in SMEs.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €1,700,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο:100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 29/04/2015.
(δ) Έξςπνερ Πόλειρ και Κοινόηηηερ
Η παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ζην ζέκα ησλ έμππλσλ πφιεσλ θαη
θνηλνηήησλ. Η δξάζε ηεο ΔΔ γηα Έμππλεο Πφιεηο θαη Κνηλφηεηεο ζα
επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ δήκσλ θαη ησλ βηνκεραληψλ. Οη πξνηάζεηο πνπ
ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε έλα
απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ παξαηίζεληαη ζηελ
αγγιηθή):
SCC-01-2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy,
transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first
of the kind) projects.
SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and
communities solutions.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €108,180,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%-100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 5/05/2015.
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(ε) Ανηαγυνιζηική ενέπγεια σαμηλήρ καηανάλυζηρ άνθπακα
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ
ρξφλνπ δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ πξνζηηψλ, νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ
ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο
πφξνπο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ άλζξαθα απφ ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα κε
βηψζηκν ηξφπν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο
ηνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ Δλεξγεηαθψλ Τερλνινγηψλ (SET-Plan) θαη ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελέξγεηα (ηδίσο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο θαη Οδεγηψλ γηα ηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα) θαη ηηο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 2020 θαη λα δηακνξθψζνπλ πιαίζηα ηεο αγνξάο
ελέξγεηαο γηα ην 2030 θαη ην 2050.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
LCE-12-2015: Demonstrating advanced biofuel technologies
LCE-19-2015: Supporting coordination of national R&D activities
LCE-03-2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling
technologies
LCE-21-2015: Modelling and analysing the energy system, its
transformation and impacts
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €93,000,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%-100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 5/05/2015.
(ζ) Νέερ Μοπθέρ Καινοηομίαρ
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζηελ αλνηρηή κνξθή δηαθπβέξλεζεο (INSO-1-2015: ICT-enabled
open government).
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €9,200,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%-100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/2015.
(η) Αναζηοσαζηικέρ Κοινυνίερ: Πολιηιζηική Κληπονομιά και Δςπυπαφκέρ
Ταςηόηηηερ
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δηεξεπλήζεη ηηο επξσπατθέο δηαθνξέο θαη ηηο
επθαηξίεο πνπ θέξλνπλ απηέο, εληζρχνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο πλεπκαηηθήο
θαη δεκηνπξγηθήο βάζεο ηεο Δπξψπεο θαη αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ
Δπξσπατθή θνηλσλία λα απνθηήζεη θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ εαπηφ ηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ξηδψλ ηεο θαη ηηο
ηζηνξηθέο ηξνρηέο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο Δπξψπεο. Οη πξνηάζεηο
πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε
έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ παξαηίζεληαη
ζηελ αγγιηθή):
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REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural
heritage and Europeanisation.
REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and
the perceptions of Europe.
REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe.
REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform.
REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €17,500,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 100%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/2015.
(ηα) Η Νέα Γενιά ζε μια Καινοηόμο, Πεπιεκηική και Βιώζιμη Δςπώπη
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο
λέαο γεληάο γηα λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ
θαη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ κεγάισλ Δπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ
φπσο ην “Youth on the Move”, ην Youth Employment Package θαη ην Youth
Guarantee θ.η.ι . Θα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ, ηηο ηθαλφηεηέο,
ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο εμεξεπλψληαο έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ
δηαζηάζεσλ, απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη αηνκηθή πξννπηηθή,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα θαηλνηφκν,
βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Δπξψπε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ
θαηαγξαθή ηεο πιήξνπο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Η παξνχζα πξφζθιεζε
ζα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ
θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, νη νπνίεο
ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ζηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο.
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε απηή ηελ πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα
αθνξνχλ ζε έλα απφ ηα εμήο ζέκαηα (νη επίζεκνη ηίηινη ησλ πξνζθιήζεσλ
παξαηίζεληαη ζηελ αγγιηθή):
YOUNG-4-2015: The young as a driver of social change.
YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better policies for
growth and inclusion in Europe.
Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Πξφζθιεζεο: €9,450,000.
Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο/Σπγρξεκαηνδφηεζεο: 70%.
Λήμε Υπνβνιήο Πξνηάζεσλ: 28/05/2015.
3. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
Τα πιήξε θείκελα ησλ αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ηα έληππα
ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ
πξφγξακκα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ησλ πξνζθιήζεσλ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/call_updates.html
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Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηα
αξκφδηα εθνικά ζημεία επαθήρ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην
δηθηπαθφ θφκβν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494
Πεξαηηέξσ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα, εθφζνλ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ εηαηξηθή ζρέζε κε
αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ.3 ηνπ λ.3463/2006 (γηα ηνπο δήκνπο) θαη
ηηο φκνηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ λ.3852/2010 (γηα ηηο
πεξηθέξεηεο).
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο.

.
H ΔΘΕΤΘΤΝΣΡΘΑ

ΜΑΡΘΑ ΝΘΚΟΤ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
1) Γενική Γπαμμαηεία Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ
Μεζνγείσλ 14-18, Τ.Κ.11510 Αζήλα
(E-mail: mkoutr@gsrt.gr)
2) ΕΟΕ ΑΜΦΘΚΣΤΟΝΘΑ
Βχξσλνο 29, Τ.Κ. 10558 Αζήλα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕ ΕΤΞΕΘΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέηξνπια 3, ΤΚ 13341 Άλσ Ληφζηα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕΔ ηηρ Υώπαρ
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Αθαδεκίαο 65 θαη Γελαδίνπ 8, Τ.Κ 10678 Αζήλα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεζνγείσλ 15, Τ.Κ 11526 Αζήλα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εηαιπεία Σοπικήρ
Ανάπηςξηρ & Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΣΑΑ ΑΕ.),
Μπιιέξνπ 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Ανηιπποζωπεία ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ ζηην Ελλάδα
Βαζ.Σνθίαο 2, Τ.Κ 10674 Αζήλα
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(α) Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Ά. Πεξνπιάθε
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Δπηθεθαιήο Σπληνληζκνχ Γηθηχσλ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο Europe
Direct, θα Κ. Σφθνιε (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
9) Γπαθείο Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος ζηην Ελλάδα
Λεσθ. Ακαιίαο 8, Τ.Κ 10557 Αζήλα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α) Πξντζηάκελν θαη επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Λ. Αλησλαθφπνπιν
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(β) Αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ, θ. Α. Κατιή
Εζωηεπική Διανομή:
1.
Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3.
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ & Γηνηθ.
Υπνζηήξημεο
4.
Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο θαη Η.Δ.Σ. (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζην site ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηε δηαδξνκή: To Υπνπξγείν-Πνιηηηθέο θαη
Γξάζεηο-Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Θέκαηα ΟΤΑ-Πξνγξάκκαηα & ΣπλεξγαζίεοΔλεκεξψζεηο-Αλαθνηλψζεηο)
5.
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο
 Τκήκα Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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