ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ
7o Πρόγραµµα Πλαίσιο
Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
ΑΘΗΝΑ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθµός ∆ελτίου: 14

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Επαφής για το
Ειδικό Πρόγραµµα "ΑΝΘΡΩΠΟΙ",7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε
γεωγραφική περιοχή ευθύνης την Αττική.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ “MARIE CURIE”

Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράµµατος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» έχει ξεκινήσει η διαδικασία
υποβολής προτάσεων στις δράσεις που ακολουθούν. Η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις δράσεις αυτές είναι πλήρης (100%).



∆ΡΑΣΗ 1.1: ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(Initial Training Networks)
Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-ΙΤΝ
Αφορά: Νέους & Έµπειρους ερευνητές, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Μικροµεσαίες
επιχειρήσεις, ΜΚΟ κλπ.



∆ΡΑΣΗ 3.1: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(Industry Academia Partnerships & Pathways)
Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-IAPP
Αφορά: Νέους & Έµπειρους ερευνητές, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις (έµφαση
στις ΜΜΕ) κλπ.

Όλο το απαραίτητο υλικό για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις αυτές (Work Programme, Calls,
Handouts, Application Forms, etc.) παρουσιάζεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού
Σηµείου Επαφής για το Ειδικό Πρόγραµµα Άνθρωποι για την Αττική: http://www.ncppeople.gr/calls.html ή στην ιστοσελίδα της ΕΕ:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12

∆ΡΑΣΗ 1.1: ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Initial Training Networks)

Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-ITN
Αφορά: Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί
Οργανισµοί κλπ.

Επιλέξιµοι ερευνητές: ΝΕΟΙ1 & ΕΜΠΕΙΡΟΙ2 ερευνητές. Μεταξύ των έµπειρων ερευνητών,
επιλέξιµοι θεωρούνται εκείνοι που διανύουν τα πρώτα 5 χρόνια της ερευνητικής τους καριέρας,
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου του διδακτορικού τους.

Στόχος: Στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών καριέρας κυρίως των νέων ερευνητών και
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εκπαίδευση στα πλαίσια των διδακτορικών τους προγραµµάτων.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση των ερευνητών στον ιδιωτικό τοµέα, µε τη συµµετοχή
των ΜΜΕ στην πρόταση χρηµατοδότησης.

Μηχανισµός υλοποίησης: Κατά κύριο λόγο, το προτεινόµενο έργο καλείται να υλοποιηθεί µέσω
ενός δικτύου που συντελείται από τουλάχιστον 3 διαφορετικούς φορείς εγκαταστηµένους σε 3
διαφορετικές χώρες κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή Συνδεδεµένων Χωρών. Εφόσον έχει τηρηθεί ο
παραπάνω κανόνας συµµετοχής, προβλέπεται και η συµµετοχή στην κοινοπραξία οργανισµών ή
επιχειρήσεων από Τρίτες Χώρες.
Επιπλέον, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και µεµονωµένοι οργανισµοί από Κράτος-Μέλος ή/
Συνδεδεµένη χώρα. Στην περίπτωση µεµονωµένου οργανισµού, ο φορέας οφείλει να αποδείξει ένα
πολύ καλό δίκτυο συνεργασιών µε άλλους οργανισµούς, διασφαλίζοντας την υψηλού επιπέδου
κατάρτιση και κινητικότητα των ερευνητών.
Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η άµεση ή έµµεση συµµετοχή των βιοµηχανιών/επιχειρήσεων ως: εταίροι
στο δίκτυο, ως πάροχοι ερευνητικής κατάρτισης ή/και συµπληρωµατικής κατάρτισης µέσω
ευκαιριών πρόσληψης ερευνητών, ή ως µέλη του Εποπτεύοντος Συµβουλίου ∆ικτύου. Κάθε ∆ίκτυο
πρέπει να έχει ένα συγκεκριµένο Εποπτεύον Συµβούλιο που θα δρα ως συντονιστικό όργανο,
εξασφαλίζοντας την ποιότητα της επιστηµονικής και τεχνολογικής κατάρτισης, η οποία θα ισορροπεί
µε την ανάγκη κατάρτισης για συµπληρωµατικές δεξιότητες και προσόντα, απευθυνόµενες στον
κάθε νέο ερευνητή ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Κάθε νέος ερευνητής αναµένεται να διαµορφώσει σε συνεργασία µε τον επόπτη του στον φορέα
υποδοχής, ένα προσωπικό πρόγραµµα ανάπτυξης σταδιοδροµίας, συγκεράζοντας τις εκπαιδευτικές
του ανάγκες και ικανότητες µε το επιστηµονικό αντικείµενο που τον ενδιαφέρει, παίζοντας ενεργό
ρόλο στη διαµόρφωση της εκπαίδευσή του και στην εξέλιξη της καριέρας του.

Προϋποθέσεις συµµετοχής: Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών-µελών της ΕΕ,
Συνδεδεµένων Χωρών ή Τρίτων Χωρών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ερευνητής να µην έχει
διαµείνει στη χώρα προορισµού όπου βρίσκεται ο φιλοξενών οργανισµός, περισσότερο από 1 χρόνο
τα τελευταία 3 χρόνια, αµέσως πριν την επιλογή τους από το φορέα που θα τους φιλοξενήσει.

∆ιάρκεια υλοποίησης ανά έργο: µέχρι 4 χρόνια.
•
•

Για νέους ερευνητές από 3 µήνες έως 3 χρόνια.
Για έµπειρους ερευνητές από 3 µήνες έως 2 χρόνια. Ένας ερευνητής δεν µπορεί να
συµµετέχει σε ένα ∆ίκτυο αρχικά ως νέος ερευνητής και στη συνέχεια ως έµπειρος (στα 5
πρώτα χρόνια της καριέρας του).

1. Στο Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στους νέους & στους έµπειρους ερευνητές.
ΝΕΟΙ ερευνητές θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ακόµη στην αρχή της καριέρας τους, δηλαδή ερευνητές µε ή χωρίς
∆ιδακτορικό για τους οποίους δεν έχουν περάσει 4 χρόνια από τη στιγµή που απέκτησαν πτυχίο που να τους επιτρέπει να
προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές.
2. ΕΜΠΕΙΡΟΙ θεωρούνται οι ερευνητές οι οποίοι είτε α) κατέχουν ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (PhD), είτε β) έχουν τουλάχιστον 4
χρόνια αποδεδειγµένης ερευνητικής εµπειρίας πλήρους απασχόλησης µετά την απόκτηση πτυχίου που να τους επιτρέπει να
προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές

Επιλέξιµες δαπάνες: δαπάνες µηνιαίας απασχόλησης, επίδοµα κινητικότητας νέων ή και έµπειρων
ερευνητών, έξοδα επισκεπτών ερευνητών, ταξίδια, δαπάνες συντονισµού, διαχείρισης ∆ικτύου και
υλοποίησης επιστηµονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, οργάνωσης συναντήσεων εργασίας,
σεµιναρίων, καλοκαιρινών µαθηµάτων, συνεδρίων, λειτουργικά έξοδα οργανισµών κλπ.

Συνολικός προϋπολογισµός για το 2011: 318,41 εκ.€
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 26/1/2011 (17:00 ώρα Βρυξελλών).
Ιστοσελίδα της ΕΕ µε πληροφορίες για τη δράση:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage
&call_id=313

∆ΡΑΣΗ 3.1 : ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(Marie Curie Action: Industry-Academia Partnerships and Pathways)

Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2011-IAPP
Αφορά: Μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήµια), Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, ∆ιεθνείς Οργανισµούς Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος κ.λ.π.
και
επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ).
Επιλέξιµοι ερευνητές: ΝΕΟΙ & ΕΜΠΕΙΡΟΙ ερευνητές που απασχολούνται στο φορέα για
τουλάχιστον 1 χρόνο, καθώς και διοικητικό / τεχνικό προσωπικό. Επιλέξιµοι είναι και έµπειροι
ερευνητές εκτός του προσωπικού των εταίρων της κοινοπραξίας, οι οποίοι προσλαµβάνονται στα
πλαίσια του έργου.

Στόχος: Η προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας µέσω ανταλλαγής ερευνητικού ή/και
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, µεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών /επιχειρηµατικών
φορέων, για την υλοποίηση κοινού ερευνητικού έργου και δράσεων εκπαίδευσης/ κατάρτισης.
Μηχανισµός υλοποίησης: Υποβολή πρότασης για κοινό πρόγραµµα ερευνητικής συνεργασίας
από τουλάχιστον 2 εταίρους (1 πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο και 1 επιχείρηση),
εγκαταστηµένοι σε τουλάχιστον 2 χώρες της Ε.Ε. ή συνδεδεµένες χώρες.
Προϋποθέσεις

συµµετοχής: Επιλέξιµοι είναι οι ερευνητές ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους που προσλαµβάνονται στα πλαίσια του έργου, είναι
να µην έχουν διαµείνει στη χώρα προορισµού όπου βρίσκεται ο φιλοξενών οργανισµός,
περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, αµέσως πριν την επιλογή τους από το φορέα που
θα τους φιλοξενήσει.
∆ιάρκεια υλοποίησης ανά έργο: µέχρι 4 χρόνια.
•
•

2 µήνες έως 2 χρόνια για κάθε νέο ή έµπειρο ερευνητή που εργάζεται σε φορέα που
συµµετέχει στο έργο
1 έως 2 χρόνια για κάθε έµπειρο ερευνητή που προσλαµβάνεται ο οποίος δεν
απασχολούνταν σε φορέα που συµµετέχει στο έργο

Επιλέξιµες δαπάνες: δαπάνες µηνιαίας απασχόλησης και επίδοµα κινητικότητας των ερευνητών,
ταξίδια, δαπάνες οργανισµού για την υλοποίηση του έργου & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
δαπάνες διαχείρισης του έργου κ.α. Για τις επιχειρήσεις: 10% του συνολικού προϋπολογισµού για
αγορά µικρού εξοπλισµού σχετικού µε την υλοποίηση του έργου.

Συνολικός προϋπολογισµός RG για το 2011: 80εκ.€
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 7/12/2010 (17:00 ώρα Βρυξελλών).
Ιστοσελίδα της ΕΕ µε πληροφορίες για τη δράση:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage
&call_id=314

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
ΧΡΟNO∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή υποστήριξη µπορείτε:
- να επικοινωνείτε µε το ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
στο e-mail: gritou@eie.gr, τηλ: 210-72.73.521
-

-

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Σηµείου Επαφής (People-NCP) στο ΕΙΕ
www.ncp-people.gr καθώς και την ιστοσελίδα της ΕΕ
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html

