
Ιδέες Συνεργασία Άνθρωποι
Ευρατόμ

Ικανότητες

Το 7ο ΠΠ εν συντομία
Πώς να συμμετάσχετε στο 
«έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο» για την έρευνα 

ένας οδηγός τσέπης για νεοεισερχόμενους



Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε

απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς

00 800, ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο 
μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu).

Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους.

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007

ISBN 978-92-79-06139-4

© Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2007
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.





2

Όροι όπως «6ο ΠΠ», CORDIS, «ειδικό πρόγραμμα», «πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων» σάς φαίνονται οικείοι; Έχετε συμμετάσχει σε
προηγούμενα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα στην ΕΕ; Αν ναι, τότε
μάλλον μπορείτε να σταματήσετε να διαβάζετε εδώ. Αν όχι, τότε οι σελίδες
που ακολουθούν μπορεί να σας φέρουν λίγο πιο κοντά στη συμμετοχή στο
«7ο ΠΠ». Το έγγραφο αυτό είναι ένας απλός οδηγός για το πώς μπορείτε να
συμμετάσχετε στο «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο» για την έρευνα στην ΕΕ
(7ο ΠΠ), το οποίο είναι το βασικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη.

Το εγχειρίδιο αυτό θα σας ενημερώσει για τους τομείς και τις
δραστηριότητες που η ΕΕ προτίθεται να χρηματοδοτήσει στο πλαίσιο
αυτού του προγράμματος, και για το πού πρέπει να απευθυνθείτε αν
θέλετε να υποβάλετε αίτηση για τη χρηματοδότηση αυτή.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε έναν από τους ακόλουθους
τομείς μπορείτε να βρείτε στις εξής ειδικές ιστοσελίδες:

http://ec.europa.eu/research/fp7/
http://cordis.europa.eu/fp7/
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Η πλήρης ονομασία του 7ου ΠΠ είναι έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Θα διαρκέσει επτά χρόνια, από το
2007 έως το 2013. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω
των € 50 δισ. Το ποσό αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με
το προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο, το 6ο ΠΠ (αύξηση 41 % σε τιμές
2004, 63 % σε τρέχουσες τιμές), γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή
προτεραιότητα της έρευνας στην Ευρώπη. Πράγματι, το 7ο ΠΠ αποτελεί
βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των αναγκών της Ευρώπης όσον
αφορά σε θέσεις εργασίας και ανταγωνισμό, και στη διατήρηση της
ηγετικής θέσης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης.

Τα χρήματα (στο μεγαλύτερο ποσοστό) θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις
προς ερευνητικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός αυτής,
για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται βάσει
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και κατόπιν εξέτασης από
ομότιμους κριτές, με ισχυρό ανταγωνισμό.

Για να είναι συμπληρωματικές στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα, οι
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ οφείλουν να
διαθέτουν «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία». Ένας βασικός παράγοντας
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας είναι η διεθνικότητα πολλών
δραστηριοτήτων: τα ερευνητικά έργα εκτελούνται από κοινοπραξίες με
εταίρους προερχόμενους από διαφορετικές χώρες, ευρωπαϊκές και
άλλες· οι υποτροφίες στο 7ο ΠΠ προϋποθέτουν κινητικότητα εκτός
εθνικών συνόρων. Μάλιστα, πολλές ερευνητικές προκλήσεις (π.χ.
η έρευνα σύντηξης κ.λπ.), είναι τόσο περίπλοκες που μόνο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ωστόσο, στο 7ο ΠΠ περιέχεται μια νέα δράση για «μεμονωμένες ομάδες»
χωρίς υποχρέωση για διεθνική συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή,
η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» έγκειται στην αύξηση του ανταγωνισμού
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μεταξύ των επιστημόνων στη στοιχειώδη έρευνα «αιχμής» από το εθνικό
στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 7ο ΠΠ είναι ο φυσικός διάδοχος του προηγούμενου προγράμματος,
του 6ου ΠΠ, και είναι το αποτέλεσμα πολυετών διαβουλεύσεων με την
ερευνητική κοινότητα από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με
οικονομικούς παράγοντες αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής στην
Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ είναι εξίσου μεγαλύτερο και εκτενέστερο από τους
προκατόχους του. Είναι ακόμα πιο ευέλικτο, με αρκετά απλοποιημένες
διαδικασίες.

Τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα έχουν δύο βασικούς
στρατηγικούς στόχους· να ενισχύσουν την επιστημονική και την
τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και να ενθαρρύνουν την
ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, με παράλληλη προώθηση της έρευνας
που υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ.

Πώς να βρείτε τον προορισμό σας

Ένα πρόγραμμα διάρκειας επτά ετών, που διαθέτει κονδύλια άνω των
€ 50 δισ. και αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της ερευνητικής πολιτικής
της ΕΕ, είναι φυσικό να παρουσιάζει μια σχετική πολυπλοκότητα. Ένας
νεοεισερχόμενος ενδεχομένως να χαθεί μέσα στην πληθώρα θεματικών
τομέων, δραστηριοτήτων, μηχανισμών χρηματοδότησης κ.λπ. Υπάρχει,
όμως, βοήθεια στη διάθεσή του!

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις χώρες που σχετίζονται με το 7ο ΠΠ και
σε αρκετές άλλες χώρες, έχουν οριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για να
παράσχουν εξατομικευμένες συμβουλές και να βοηθούν τους ερευνητές
και τους οργανισμούς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν. Επικοινωνήστε
με το δικό σας Εθνικό Σημείο Επαφής τηλεφωνικώς, με φαξ ή με e-mail
στην εθνική σας γλώσσα, και εξηγήστε τους την περίπτωσή σας και τις
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ιδέες σας. Η δουλειά τους είναι να σας υποδείξουν το τμήμα εκείνο του
7ου ΠΠ που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, και να σας βοηθήσουν με
την αίτησή σας. Με τη δική τους υποστήριξη, θα διεκπεραιωθούν πολύ
ευκολότερα τα θέματα της απαραίτητης γραφειοκρατίας. Τα στοιχεία της
διεύθυνσης του «δικού σας» Εθνικού Σημείου Επαφής θα τα βρείτε στη
διεύθυνση http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Γιατί να συνεργαστεί κανείς;

Οι πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη της έρευνας για την
παγκόσμια γνωσιοκεντρική οικονομία εστιάζουν ολοένα και περισσότερο
στη συνεργατική έρευνα, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με εξωτερικούς
ερευνητικούς εταίρους. Ο συντονισμός εθνικών και ευρωπαϊκών ομάδων,
η σύσταση ερευνητικών δικτύων, και η αύξηση της κινητικότητας των
μεμονωμένων ερευνητών βρίσκονται στην καρδιά αυτών των πολιτικών.
Η συνεργασία ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές χώρες είναι άλλος
ένας τρόπος αντιμετώπισης της κατακερματισμένης φύσης που
παρουσιάζει το τοπίο της έρευνας στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, το 7ο ΠΠ
μπορεί επίσης να υποστηρίζει εξίσου ερευνητικά προγράμματα από
μεμονωμένους ερευνητές/ομάδες μέσα από τα προγράμματα του
νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, τα οποία έχουν ως γνώμονα
τις ιδέες και πρωτοβουλίες των ερευνητών. (δείτε http://erc.europa.eu/)

Βήμα 1 Τι είναι το 7ο ΠΠ; Τα βασικά
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Βήμα 2 

Ποιος μπορεί να
υποβάλει αίτηση;
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Ποια είδη συμμετεχόντων;

Η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ είναι ανοιχτή σε ευρύ φάσμα οργανισμών και
ατόμων. Ανάλογα με το εκάστοτε ερευνητικό κίνητρο, ισχύουν και
διαφορετικοί κανόνες συμμετοχής:

• ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα·
• εταιρείες που σκοπεύουν να καινοτομήσουν·
• μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
• ενώσεις ή όμιλοι ΜΜΕ·
• φορείς δημόσιας ή κρατικής διοίκησης (τοπικής, περιφερειακής 

ή εθνικής)·
• πρωτόπειροι ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές)·
• έμπειροι ερευνητές·
• ιδρύματα που συντηρούν ερευνητικές υποδομές διεθνικού·

ενδιαφέροντος·
• οργανισμοί και ερευνητές από τρίτες χώρες·
• διεθνείς οργανισμοί·
• οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών.

Ο ανωτέρω κατάλογος είναι απλά ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;Βήμα 2



Από ποιες χώρες;

Ως γενική αρχή, το 7ο ΠΠ είναι ανοιχτό για συμμετοχή από οποιαδήποτε
χώρα του κόσμου. Οι διαδικασίες συμμετοχής και οι δυνατότητες
χρηματοδότησης ποικίλλουν για τις διάφορες ομάδες χωρών.

Όπως είναι φυσικό, τα κράτη μέλη της ΕΕ απολαμβάνουν δικαιώματα
και πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ευρύτερο βαθμό. Ακριβώς οι ίδιοι
όροι που ισχύουν για τα κράτη μέλη ισχύουν και για τις χώρες που
συνδέονται με το 7ο ΠΠ (χώρες που καταβάλλουν μερίδιο στον συνολικό
προϋπολογισμό του 7ου ΠΠ). Στο 6ο ΠΠ, οι χώρες αυτές περιελάμβαναν
χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν), τις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες (Τουρκία, Κροατία), όπως επίσης και το Ισραήλ και την Ελβετία. 

Άλλη σημαντική ομάδα είναι οι χώρες εταίροι της διεθνούς συνεργασίας
(π.χ. η Ρωσία και τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και τις
Κεντρικής Ασίας, οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι μεσογειακές χώρες
εταίροι, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων). Οι συμμετέχοντες από τις
χώρες αυτές έχουν δικαίωμα χρηματοδότησης υπό τους ίδιους όρους
που ισχύουν και για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο μόνος περιορισμός για αυτές
είναι ότι οι κοινοπραξίες οφείλουν πρώτα να πληρούν τον ελάχιστο
αριθμό συμμετεχόντων από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Η συμμετοχή από εκβιομηχανισμένες χώρες υψηλού εισοδήματος είναι
εξίσου πιθανή σε βάση αυτοχρηματοδότησης, με διάθεση κονδυλίων
από την ΕΕ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

11Βήμα 2
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Η συνεργασία με «τρίτες χώρες» ενθαρρύνεται ρητά στο 7ο ΠΠ. Εδώ
ισχύουν δύο συγκεκριμένοι στόχοι:

• να στηριχθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε επιλεγμένους τομείς
μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με τρίτες χώρες, και πρωτοβουλίες
που ενθαρρύνουν τους καλύτερους επιστήμονες τρίτων χωρών να
εργαστούν στην Ευρώπη και να συνεργαστούν μαζί της·

• να αντιμετωπιστούν ειδικά προβλήματα που είτε έχουν παγκόσμιο
χαρακτήρα είτε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τρίτες χώρες,
στη βάση του αμοιβαίου ενδιαφέροντος και του αμοιβαίου οφέλους.

Τέλος, όσον αφορά τις τρίτες χώρες, το 7ο ΠΠ παρέχει ακόμα διεθνείς
υποτροφίες για εξερχόμενους και εισερχόμενους ερευνητές προκειμένου
να ενισχυθεί η συνεργασία με ερευνητικές ομάδες εκτός Ευρώπης.

Βήμα 2 Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
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Πώς δομείται το 
7ο ΠΠ; Τι είναι τα 

«ειδικά προγράμματα»;
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Τα ειδικά προγράμματα αποτελούν τα πέντε βασικά δομικά στοιχεία του
7ου ΠΠ:

Συνεργασία

Ο πυρήνας του 7ου ΠΠ, που αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του συνολικού
προϋπολογισμού, είναι το πρόγραμμα Συνεργασία. Ενισχύει τη
συνεργατική έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες
εταίρους με προγράμματα διεθνικών κοινοπραξιών της βιομηχανίας και
των πανεπιστημίων. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δέκα βασικούς
θεματικούς τομείς:

• Υγεία
• Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία
• Τεχνολογίες πληροφοριών και της επικοινωνίας
• Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες

παραγωγής
• Ενέργεια
• Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)
• Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)
• Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
• Διάστημα
• Ασφάλεια

Πώς δομείται το 7ο ΠΠ; 
Τι είναι τα «ειδικά προγράμματα»;Βήμα 3



Ιδέες

Το πρόγραμμα Ιδέες θα υποστηρίξει την «έρευνα αιχμής» αποκλειστικά
στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε
οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας, μεταξύ των
οποίων είναι η μηχανική, οι κοινωνικοοικονομικές και οι ανθρωπιστικές
επιστήμες. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Συνεργασία, δεν υπάρχει
υποχρέωση για συνεργασίες μεταξύ κρατών. Τα έργα υλοποιούνται από
«μεμονωμένες ομάδες» με κέντρο έναν «κύριο ερευνητή». Το
πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας (ΕΣΕ). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://erc.europa.eu/

Άνθρωποι

Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» παρέχει υποστήριξη για την κινητικότητα και
την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και διεθνώς. Εφαρμόζεται μέσα από μια σειρά δράσεων
Marie Curie, παρέχοντας υποτροφίες και άλλα μέτρα για να βοηθήσει
τους ερευνητές να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους:

• Αρχική κατάρτιση ερευνητών – Δίκτυα Marie Curie
• Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ πανεπιστημίων και

επιχειρήσεων
• Συγχρηματοδότηση τοπικών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων

κινητικότητας
• Διευρωπαϊκές υποτροφίες
• Διεθνής διάσταση: υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού,

μηχανισμός διεθνούς συνεργασίας, επιχορηγήσεις επανένταξης
• Βραβεία Marie Curie.

15Βήμα 3
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Ικανότητες

Το πρόγραμμα Ικανότητες ενισχύει τις ερευνητικές ικανότητες που
χρειάζεται η Ευρώπη αν πρόκειται να καταστεί ακμάζουσα οικονομία με
βάση τη γνώση. Καλύπτει τις εξής δραστηριότητες:

• Υποδομές έρευνας
• Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ
• Περιφέρειες της γνώσης
• Ερευνητικό δυναμικό
• Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό
• Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

Πυρηνική έρευνα

Το πρόγραμμα για την πυρηνική έρευνα και τις δραστηριότητες
κατάρτισης θα συνδυάζει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, διεθνή
συνεργασία, διάδοση τεχνικών πληροφοριών, και δραστηριότητες
εκμετάλλευσης, αλλά και κατάρτιση. Δύο ειδικά προγράμματα έχουν
σχεδιαστεί:

• το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει: έρευνα για την ενέργεια
σύντηξης (συγκεκριμένα του ITER), και πυρηνική σχάση και
ακτινοπροστασία·

• το δεύτερο πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες του Κοινού
Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στον τομέα της πυρηνική ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, της τεχνικής πυρηνικής ασφάλειας

Πώς δομείται το 7ο ΠΠ; 
Τι είναι τα «ειδικά προγράμματα»;Βήμα 3



και της υλικής πυρηνικής ασφάλειας. Εκτός από τις άμεσες δράσεις
στον πυρηνικό τομέα, το ΚΚΕρ πραγματοποιεί έρευνα σε μια σειρά
άλλων τομέων για να προσφέρει επιστημονική και τεχνολογική
υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ (δείτε
http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Προϋπολογισμός 7ου ΠΠ 
(€ 50 521 εκατ., τρέχουσες τιμές)

Σημείωση: ΠΠ Ευρατόμ: 2,7 δισ. EUR για πέντε έτη – δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω

17Βήμα 3

εκατομμύρια €

ΚΚΕρ (EE) 1 751Ικανότητες 4 097

Άνθρωποι 4 750

Ιδέες 7 510

Συνεργασία 32 413





Βήμα 4 

Τι είναι οι «μηχανισμοί
χρηματοδότησης»;
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Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης είναι τα είδη εκείνα των έργων, με τα
οποία υλοποιείται το πρόγραμμα. Είναι τα ακόλουθα:

Συνεργατικά έργα

Τα συνεργατικά έργα είναι ερευνητικά έργα με σαφώς προσδιορισμένους
επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους και συγκεκριμένα
αναμενόμενα αποτελέσματα (όπως είναι η ανάπτυξη νέας γνώσης
ή τεχνολογίας για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας).
Πραγματοποιούνται από κοινοπραξίες που απαρτίζονται από
συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, και από τις επιχειρήσεις και
τα πανεπιστήμια.

Δίκτυα αριστείας

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης δίκτυα αριστείας σχεδιάστηκε για
ερευνητικά ιδρύματα που επιθυμούν να συνδυάσουν και να
ενοποιήσουν λειτουργικά ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων και
των ικανοτήτων τους σε ένα δεδομένο πεδίο, με σκοπό τη δημιουργία
στο πεδίο αυτό ενός ευρωπαϊκού «εικονικού κέντρου για την έρευνα».

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή ενός «κοινού προγράμματος
δραστηριοτήτων» που βασίζεται στην ενοποιημένη και συμπληρωματική
χρήση πόρων από ολόκληρες ερευνητικές μονάδες, τμήματα,
εργαστήρια ή μεγάλες ομάδες. Η υλοποίηση αυτού του Κοινού
Προγράμματος Δραστηριοτήτων θα απαιτήσει την επίσημη δέσμευση εκ
μέρους των οργανισμών που ενοποιούν μέρος των πόρων και των
δραστηριοτήτων τους.

Δράσεις συντονισμού και στήριξης

Πρόκειται για δράσεις που δεν καλύπτουν την έρευνα αυτή καθαυτή,
αλλά το συντονισμό και τη δικτύωση έργων, προγραμμάτων και
πολιτικών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει για παράδειγμα:

Τι είναι οι «μηχανισμοί χρηματοδότησης»;Βήμα 4



• δραστηριότητες συντονισμού και δικτύωσης, διάδοση και χρήση της
γνώσης

• δραστηριότητες όπως μελέτες ή ομάδες εμπειρογνωμόνων που
επικουρούν την εφαρμογή του ΠΠ

• στήριξη για διεθνική πρόσβαση σε μείζονες ερευνητικές υποδομές
• δράσεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ, της κοινωνίας

των πολιτών και των δικτύων αυτών
• στήριξη για συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς

μηχανισμούς (π.χ. «έρευνα αιχμής»).

Μεμονωμένα έργα

Έργα που υλοποιούνται από μεμονωμένες εθνικές ή πολυεθνικές
ερευνητικές ομάδες, με επικεφαλής έναν «κύριο ερευνητή», και
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ).

Υποστήριξη της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών

Κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη για ερευνητές από ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ερευνητικούς εταίρους αυτής, μέσα από ένα
φάσμα δράσεων στήριξης που πήραν το όνομα τους από την Marie
Curie.

Έρευνα προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων – ιδίως ΜΜΕ

Ερευνητικά έργα και έργα τεχνολογικής ανάπτυξης όπου το μεγαλύτερο
μέρος της έρευνας υλοποιείται από φορείς όπως πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα ή άλλες νομικές οντότητες, προς όφελος
συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως των ΜΜΕ ή των οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων αυτών.

21Βήμα 4
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Όσον αφορά στα χρήματα

Η βασική αρχή χρηματοδότησης του 7ου ΠΠ είναι η συγχρηματοδότηση.
Αυτό σημαίνει ότι, γενικά, η Επιτροπή δεν «αγοράζει» ερευνητικές
υπηρεσίες με τη σύναψη σύμβασης και την καταβολή αντιτίμου, αλλά ότι
παρέχει επιχορηγήσεις σε έργα συνεισφέροντας έτσι κατά ορισμένο
ποσοστό στις συνολικές δαπάνες.

Το μέγιστο ποσοστό απόδοσης στις δαπάνες ενός έργου εξαρτάται από το
μηχανισμό χρηματοδότησης, το νομικό καθεστώς του συμμετέχοντος και
τον τύπο της δραστηριότητας. O συνήθης συντελεστής απόδοσης για
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης είναι 50%. Ορισμένες
νομικές οντότητες μπορούν να λάβουν έως και 75% (μη κερδοσκοπικοί
δημόσιοι φορείς, ΜΜΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, τριτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα). Για δραστηριότητες επίδειξης, το
ποσοστό απόδοσης είναι έως και 50 %. Για άλλες δραστηριότητες
(διαχείριση κοινοπραξιών, δικτύωση, κατάρτιση, συντονισμό, διάδοση
κ.λπ.), η απόδοση μπορεί να φτάσει έως και το 100% των επιλέξιμων
δαπανών. Ο συντελεστής του 100% ισχύει και για δράσεις έρευνας αιχμής,
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Βήμα 4 Τι είναι οι «μηχανισμοί χρηματοδότησης»;



Βήμα 5 

Πώς να υποβάλετε
αίτηση για

χρηματοδότηση
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«Προγράμματα εργασίας» και 
«προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων»

Τα συγκεκριμένα σχέδια για την εκτέλεση των «ειδικών προγραμμάτων»
(δείτε παραπάνω) ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
«προγράμματα εργασίας» που εγκρίνονται ετησίως. Τα προγράμματα
εργασίας αυτά περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα για τις «προσκλήσεις
για υποβολή προτάσεων», τις κοινώς λεγόμενες «προσκλήσεις», που
πρόκειται να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόσκληση
συνήθως καλύπτει ειδικούς ερευνητικούς τομείς, και ενδεχομένως να
χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να δημοσιευθεί μια πρόσκληση που να
καλύπτει τον ακριβή τομέα του ενδιαφέροντός σας.

Πώς θα ξέρω ότι δημοσιεύτηκε 
μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων;

Όλες οι προσκλήσεις ανακοινώνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (η
οποία αποτελεί την επίσημη πηγή εγγράφων). Τα ετήσια προγράμματα
εργασίας και τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων δημοσιεύονται στην
ενότητα του 7ου ΠΠ του CORDIS, της ειδικής ιστοσελίδας για την έρευνα
με υποστήριξη της ΕΕ http://cordis.europa.eu/fp7/

Το CORDIS ενημερώνεται διαρκώς με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
σχετικά με τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, όπως επίσης και με
άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες που άπτονται της κοινοτικής έρευνας.
Το CORDIS θα σας βοηθήσει στην αναζήτηση πληροφοριών– και το
σχεδιασμό της πρότασής σας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότησηΒήμα 5



Βήμα 6 

Πώς να απαντήσετε 
σε πρόσκληση
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Υποβολή πρότασης

Για να απαντήσετε σε μία πρόσκληση, υποβάλετε την πρότασή σας. Οι
προτάσεις μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μετά το
άνοιγμα της πρόσκλησης, εντός της προθεσμίας. Ο Οδηγός για τους
υποψηφίους (και αυτός δημοσιεύεται με κάθε πρόσκληση στο CORDIS)
θα σας καθοδηγήσει μέσα στους μηχανισμούς της διαδικασίας, και θα
σας υποδείξει άλλα χρήσιμα έγγραφα. Ένα ηλεκτρονικό επιγραμμικό
εργαλείο με βάση το Διαδίκτυο που ονομάζεται EPSS (ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής προτάσεων) είναι ο υποχρεωτικός δίαυλος για την
υποβολή προτάσεων.

Πώς να απαντήσετε σε πρόσκλησηΒήμα 6



27Βήμα 6

Τι συμβαίνει αφού υποβάλλω πρόταση;

Με τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης, όλες οι υποβληθείσες
προτάσεις αξιολογούνται από ομάδα ανεξάρτητων αξιολογητών, οι
οποίοι είναι αναγνωρισμένοι ειδήμονες στους αντίστοιχους τομείς. Η
ομάδα θα ελέγξει τις προτάσεις με βάση ένα δημοσιευμένο σύνολο
κριτηρίων προκειμένου να κρίνει αν η ποιότητα της προτεινόμενης
έρευνας δικαιολογεί τη χρηματοδότηση.

Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αυτή
επεξηγούνται στον Οδηγό για τους υποψηφίους.

Και αν η πρόταση γίνει δεκτή;

Για τις επιτυχείς προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεισέρχεται σε
χρηματοδοτικές και επιστημονικές/τεχνικές διαπραγματεύσεις με την
κοινοπραξία σας σχετικά με τις λεπτομέρειες του έργου. Τέλος,
καταρτίζεται μια συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ κάθε συμμετέχοντος
και της Επιτροπής. Αυτή καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των δικαιούχων και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς της ΕΕ στις ερευνητικές σας
δαπάνες.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σε όλα τα θέματα που άπτονται των
προσκλήσεων (μεταξύ άλλων για συμβουλές βήμα προς βήμα σχετικά
με τον τρόπο υποβολής πρότασης, κριτήρια επιλεξιμότητας,
αξιολογήσεις, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.), συμβουλευτείτε
τον Οδηγό για τους υποψηφίους, που διατίθεται από το CORDIS στη
διεύθυνση http://cordis.europa.eu/fp7/





Βήμα 7 

Πού μπορώ να 
βρω περισσότερες

πληροφορίες 
ή βοήθεια;
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• Συμβουλευτείτε το Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ στη χώρα σας, έργο
του οποίου είναι η παροχή συμβουλών σε πιθανούς υποψήφιους για
χρηματοδότηση για την έρευνα της ΕΕ μέσα στη χώρα σας. Εθνικά
σημεία επαφής, που όλα διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τους ποικίλους
θεματικούς τομείς του 7ου ΠΠ, έχουν ορισθεί σε κάθε κράτος μέλος
και στις χώρες που συνδέονται με τα προγράμματα-πλαίσια για την
έρευνα. Δείτε τον κατάλογο με τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων
επαφής στη διεύθυνση 

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

• Για συγκεκριμένες προσκλήσεις, ελέγξτε πρώτα το λεπτομερή 
Οδηγό για τους υποψηφίους, ο οποίος περιλαμβάνεται στο υλικό
τεκμηρίωσης της πρόσκλησης.

• Συμβουλευτείτε την ειδική ιστοσελίδα για το 7ο ΠΠ στο CORDIS στη
διεύθυνση

http://cordis.europa.eu/fp7/

Η σελίδα αυτή περιέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με 
το 7ο ΠΠ, μεταξύ άλλων και τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις, το
χρονοδιάγραμμα προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, το κείμενο
των προσκλήσεων, απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες ερωτήσεις (FAQs),
και άλλα.

• Επισκεφτείτε την ενότητα του 7ου ΠΠ στην ιστοσελίδα για την έρευνα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/research/fp7/

Η σελίδα αυτή περιέχει απλά, φορτώσιμα ενημερωτικά δελτία που
εξηγούν το 7ο ΠΠ σε 23 διαφορετικές γλώσσες.

Βήμα 7 Πού μπορώ να βρω 
περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια;



• Αποταθείτε στην ειδική Υπηρεσία Πληροφοριών για την Έρευνα,
η οποία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει όσους συμμετέχουν για
πρώτη φορά σε πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/research/enquiries

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Europe Direct είτε χωρίς χρέωση μέσω του
ενιαίου αριθμού κλήσης (00 800 6 7 8 9 10 11) από οποιοδήποτε κράτος
μέλος, ή με χρέωση μέσω του αριθμού [(32-2) 299 96 96)] από
οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την έρευνα στην ΕΕ, 
το 7ο ΠΠ και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

http://ec.europa.eu/research/fp7/
http://ec.europa.eu/research/enquiries
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://erc.europa.eu/

31Βήμα 7





Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2007 — 32 σ. — 10 x 14,8 cm

ISBN 978-92-79-06139-4

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Οι εκδόσεις της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  που προσφέρονται
προς πώληση διατίθενται από το EU Bookshop (βιβλιοπωλείο της ΕΕ) (http://bookshop.europa.eu/)

όπου μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στο γραφείο πωλήσεων της επιλογής σας.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε κατάλογο των ανά τον κόσμο αντιπροσώπων του δικτύου 
πωλήσεων διατυπώνοντας σχετικό αίτημα με φαξ στον αριθμό (352) 29 29-42758.
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