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Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων “ERC Consolidator Grant 2021” 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 – 13:00  

 
Στόχος του διαδικτυακού εργαστηρίου είναι η προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι 
ετοιμάζουν προτάσεις προς υποβολή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του European Research 
Council (ERC) Consolidator Grant (CoG) 2021, που αποτελεί μέρος του HORIZON EUROPE, 
του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα & Καινοτομία 2021-2027. Το εργαστήριο 
έρχεται σε συνέχεια γενικής Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τα ERC Consolidator Grant 2021 που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020 και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους ερευνητές 
περαιτέρω, προσφέροντας πιο πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή πρότασης. Μεταξύ άλλων 
θα συζητηθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης πρότασης, θα δοθούν συμβουλές 
για το περιεχόμενο των διαφορετικών μερών της πρότασης, θα αναλυθούν τα κριτήρια 
αξιολόγησης, θα συζητηθούν συχνοί λόγοι απόρριψης και συχνά θέματα προβληματισμού.  
 
Το εργαστήριο, το οποίο θα είναι διαδραστικό, απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές / ερευνήτριες με 
περισσότερα από 7 έως και 12 έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, 
οι οποίοι σκοπεύουν να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις ERC Consolidator Grant. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις για τα ERC CoG Grants 
(ιδιαιτερότητες, επιλεξιμότητα, προφίλ ιδανικού υποψηφίου / ιδανικής υποψήφιας, απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά προτεινόμενου έργου κλπ), έχοντας παρακολουθήσει την προαναφερθείσα 
ενημερωτική ημερίδα ή παρόμοιες εκδηλώσεις ή/και έχοντας μελετήσει τα σχετικά επίσημα 
έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση πριν την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής (δείτε ακολούθως για στοιχεία επικοινωνίας).  
 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ZOOM και θα γίνει στα Ελληνικά. Για τη 
συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: ΕΓΓΡΑΦΗ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00 – 10:10 Καλωσόρισμα 

Δρ Καλυψώ Σέπου, Προϊστάμενη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Συντονίστρια Εθνικών Σημείων 
Επαφής H2020 και Horizon Europe. 

10:10 – 12:30  Συγγραφή Πρότασης ERC Consolidator Grant 2021 

κα Κατερίνα Καρακασίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC, ΙδΕΚ. 

 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν διαλείμματα, 
ανάλογα με τη ροή. 

12:30-13:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: κα Κατερίνα Καρακασίδου, 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC, 
kkarakasidou@research.org.cy, 22205036.  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

https://zoom.us/meeting/register/tJwvcuCpqzwpE9ztZdYZ6AIuHZKcb0NNEWGQ
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