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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΕΚ 

Το Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το ν συντονισμό των 

δραστηριοτήτων συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το Πρόγραμμα Πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για Έρευνα και Καινοτομία (2021-2027), ανακοινώνει τη διοργάνωση 

σειράς εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων.  

Σκοπός των Εργαστηρίων είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ότι αφορά στη σφαιρική αντίληψη της δομής, του περιεχομένου και 

των βασικών κανόνων του Προγράμματος, στην κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης, στη συγγραφή 

επιτυχημένων προτάσεων και στην διαχείριση έργων, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές τεχνικές. 

Τα Εργαστήρια εντάσσονται στις ακόλουθες τρεις Ενότητες – Modules: 

Module 1. «Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη με Μια Ματιά» 

▪ 1.1. «Γνωρίζω το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» 

▪ 1.2. «Ορίζοντας Ευρώπη - Ευκαιρίες για Νέο Ερευνητικό Δυναμικό» 

▪ 1.3. «Ορίζοντας Ευρώπη - Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις» 

Module 2. «Συγγραφή  Πετυχημένων Προτάσεων  

▪ 2.1. «Συγγραφή Πρότασης - Αρχικό Επίπεδο» 

▪ 2.2. «Συγγραφή Πρότασης - Προχωρημένο Επίπεδο» 

Module 3. «Επιτυχημένη Διαχείριση Έργου» 

Όλα τα Εργαστήρια είναι βασισμένα σε διαδραστικές τεχνικές εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν 

παρουσιάσεις, εργασίες σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης με παραδείγματα από πραγματικές 

προτάσεις, υπόδυση ρόλων, εφαρμογή καλών πρακτικών, εξειδικευμένες ασκήσεις και ανοικτή 

συζήτηση. Οι τεχνικές  αποσκοπούν αφενός, στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε Ομάδας Στόχου και 

αφετέρου, στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων , 

η διάρκεια καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε Ομάδας Στόχου.  

Τα Εργαστήρια είναι σχεδιασμένα για να διεξαχθούν με την μέθοδο της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον διαδραστικό χαρακτήρα τους και τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν, ο αριθμός 

συμμετεχόντων θα κυμαίνεται από δέκα (10) μέχρι εικοσιπέντε (25) άτομα. Στην περίπτωση που η φυσική 

παρουσία των εκπαιδευομένων δεν θα είναι δυνατή λόγω υγειονομικών μέτρων, τότε θα γίνουν οι 

απαραίτητες  προσαρμογές, τόσο στη μέθοδο (εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή), όσο και στις τεχνικές 

εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτές στα Εργαστήρια θα είναι τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». 

Η συμμετοχή στα Εργαστήρια είναι χωρίς χρέωση. 



 
3 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ - MODULE 1 

«TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Ενότητα - Module 1 στοχεύει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο, τη δομή και τους 

κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας του 

Προγράμματος - από τη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων 

Υποβολής Προτάσεων, μέχρι την υποβολή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους - καθώς και να 

καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης για περισσότερη ενημέρωση.  

Τα Εργαστήρια του Module 1 απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική 

αντίληψη για το περιεχόμενο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» ή για άτομα που δεν είχαν την 

ευκαιρία στο παρελθόν να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των Προγραμμάτων Πλαίσιο της 

Ε.Ε.  Η πληροφόρηση που θα δοθεί για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», θα είναι γενικής φύσεως . 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής πρότασης και διαχείρισης έργου δεν αποτελούν στόχους του 

Module 1. 

MODULES 

To Module 1 περιλαμβάνει τρία Sub-Modules (υπό-ενότητες) τα οποία ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 

ανάγκες των Ομάδων Στόχων ως ακολούθως: 

Module 1.1. «Γνωρίζω το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» 

Module 1.2. «Ορίζοντας Ευρώπη - Ευκαιρίες για Νέο Ερευνητικό Δυναμικό» 

Module 1.3. «Ορίζοντας Ευρώπη - Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις» 
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MODULE 1.1.  

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ» 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Εργαστηρίου - Module 1.1. είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε σχέση με το περιεχόμενο, τη δομή, τους κανόνες 

συμμετοχής και τις διαδικασίες του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» από τη διαμόρφωση των 

Προγραμμάτων Εργασίας και τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων,  μέχρι την υποβολή 

των προτάσεων και την αξιολόγησή τους, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής πρότασης και διαχείρισης έργου δεν αποτελούν στόχους του 

Module 1.1. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Η Ενότητα - Module 1.1. απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων 

Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση για το 

περιεχόμενο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», ώστε να αποφασίσουν, κατά πόσο επιθυμούν να 

υποβάλουν πρόταση.   

Η Ενότητα περιλαμβάνει επίσης συνοπτική παρουσίαση των διαφορών του Προγράμματος Πλαίσιο με τα 

εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη με μια Ματιά» 

▪ Τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και η Κύπρος 

▪ Στόχοι και Βασικές Αρχές 

▪ Δομή και Προϋπολογισμός 

▪ Μηχανισμοί Χρηματοδότησης 

▪ Διαφορές με Εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας 

Πώς Μπορεί Κανείς να Συμμετάσχει 

▪ Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής 

▪ Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 

▪ Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων 

Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων 

▪ Πλοήγηση στη Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων 

▪ Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες ιστοσελίδες 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

3,5 Ώρες   
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MODULE 1.2.  

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ»  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Εργαστηρίου - Module 1.2. είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε σχέση με το περιεχόμενο, τη δομή, τους κανόνες 

συμμετοχής και τις διαδικασίες του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με ιδιαίτερη έμφαση στις Δράσεις 

Marie Skłodowska-Curie, τις ευκαιρίες για εργοδότηση στο Joint Research Centre της Ε.Ε. και τη συμμετοχή 

στο Πρόγραμμα COST. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής πρότασης και διαχείρισης έργου δεν αποτελούν στόχους του 

Module 1.2. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας όπως 

Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί Φοιτητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (μέχρι 2-3 χρόνια από την 

απόκτηση Διδακτορικού) και να έχουν περιορισμένες ή καθόλου γνώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα 

«Ορίζοντα Ευρώπη», τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, το Joint Research Centre της Ε.Ε. και το  

Πρόγραμμα COST. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη με μια Ματιά» 

▪ Δομή, Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής 

▪ Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων 

▪ Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες Ιστοσελίδες 

▪ Αναζήτηση Συνεργατών 

Ευκαιρίες Ερευνητικής Εργοδότησης 

▪ Joint Research Centre: Κενές Θέσεις Εργασίας 

▪ Δίκτυο Υπηρεσιών EURAXESS: Κενές Θέσεις Εργασίας  

Ερευνητικές Χορηγίες / Υποτροφίες 

▪ Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (incl. EURATOM, WIDENING Fellowships) 

▪ Πρόγραμμα “Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας” 

▪ Διαδικασία και Έντυπα Υποβολής 

▪ Συμβουλές για Συμμετοχή σε Πρόταση 

Δράσεις COST για Early-Stage Researchers (Training Schools, Short-Term Scientific Missions) 

▪ Διαδικασία και Έντυπα Υποβολής 

▪ Συμβουλές για Συμμετοχή σε Δράση 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

5 Ώρες   
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MODULE 1.3.  

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Εργαστηρίου - Module 1.3. είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο, τη δομή, τους κανόνες συμμετοχής και 

τις διαδικασίες του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και ειδικότερα σε σχέση με τις ευκαιρίες 

συμμετοχής των επιχειρήσεων. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής πρότασης και διαχείρισης έργου δεν αποτελούν στόχους του 

Module 1.3. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα 

τις ευκαιρίες που υπάρχουν για συμμετοχή επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», ανεξάρτητα 

από την Πολυθεματική Προτεραιότητα, Πρόγραμμα ή Δράση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη με μια Ματιά» 

▪ Δομή 

▪ Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής 

Ευκαιρίες Συμμετοχής για Επιχειρήσεις 

▪ Πυλώνας Ι – Επιστήμη Αριστείας 

▪ Πυλώνας ΙΙ – Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα 

▪ Πυλώνας ΙΙΙ – Καινοτόμος Ευρώπη 

▪ Οριζόντια Δραστηριότητα – Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας 

Διαδικασία Συμμετοχής Επιχειρήσεων 

▪ Εγγραφή, Ρόλοι 

▪ Διαδικασία και Έντυπα Υποβολής 

▪ Συμβουλές για συμμετοχή σε Προτάσεις, εξεύρεση συνεργατών 

▪ Επιλογή Προγράμματος και Θεματικής Περιοχής 

▪ Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες Ιστοσελίδες 

Υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Cyprus 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

5 Ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ - MODULE 2 

«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε ερευνητικούς οργανισμούς, 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς για εξασφάλιση χρηματοδότησης. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργούν την απαίτηση για προετοιμασία άρτιων και υψηλού 

επιπέδου προτάσεων. Προς τούτο, τα Εργαστήρια της Ενότητας / Module 2 στοχεύουν στην κατάρτιση των 

συμμετεχόντων σε ότι αφορά στην ετοιμασία καλά σχεδιασμένων προτάσεων, ικανών να ανταποκριθούν στα 

κριτήρια αξιολόγησης και να διεκδικήσουν με αξιώσεις χρηματοδότηση. 

Τα Εργαστήρια του Module 2 απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν / εμπλακούν στη 

συγγραφή πρότασης για υποβολή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». 

Ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση από την πλευρά της ερευνητικής κοινότητας, τα Εργαστήρια στο 

πλαίσιο του Module 2 μπορεί να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, στην ετοιμασία / συγγραφή πρότασης για:  

(α) μία από τις Πολυθεματικές Προτεραιότητες (Clusters) του Πυλώνα ΙΙ, και  

(β) άλλα Προγράμματα / Δράσεις όπως ERC, MSCA, EIC, Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης έργου δεν αποτελεί στόχο του Module 2. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Εργαστηρίου - Module 2 είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ότι αφορά στην συγγραφή επιτυχημένης πρότασης για το Πρόγραμμα 

«Ορίζοντας Ευρώπη».  

Ειδικότεροι στόχοι του Module 2, είναι οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου, να 

αναγνωρίζουν τη δομή και τα κύρια χαρακτηριστικά των επί μέρους Προγραμμάτων, να επιλέγουν 

κατάλληλη Πρόσκληση και Θέμα, να προσδιορίζουν τους ρόλους των συμμετεχόντων και τις απαιτήσεις 

σχετικά με το δίκτυο συνεργατών, να κατανοούν τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης, να ετοιμάζουν 

πλάνο συγγραφής πρότασης, να συντάσσουν τα κείμενα της πρότασης κατά τρόπο που να απαντούν στα 

κριτήρια αξιολόγησης (Αριστεία – Αντίκτυπος – Υλοποίηση) και να καταρτίζουν τον προϋπολογισμό έργου, 

σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας και διαχείρισης της Ε.Ε.  

MODULES 

To Module 2 περιλαμβάνει δύο Sub-Modules (υπό-ενότητες) τα οποία ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 

ανάγκες των Ομάδων Στόχων, ως ακολούθως: 

Module 2.1. «Συγγραφή Πρότασης - Αρχικό Επίπεδο» 

Module 2.2. «Συγγραφή Πρότασης - Προχωρημένο Επίπεδο»  
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MODULE 2.1.  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στα Εργαστήρια -  Module 2.1. αναμένεται να είναι άτομα που ενδιαφέρονται να 

υποβάλουν πρόταση στο άμεσο μέλλον στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», αλλά έχουν  περιορισμένη 

εμπειρία στην ετοιμασία / συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα ή το προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο 

της Ε.Ε. ή τα Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 

▪ Στόχοι, Βασικές Αρχές και Νεωτερισμοί 

▪ Δομή, Προϋπολογισμός, Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής 

Προετοιμασία Προτάσεων 

▪ Επιλογή Πρόσκλησης και Θέματος (topic) 

▪ Ετοιμασία Πρότασης μιας Σελίδας 

▪ Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων (Funding and Tenders Portal) 

▪ Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες Ιστοσελίδες 

Συγγραφή Πρότασης 

▪ Συγγραφή Πρότασης –Αριστεία (Excellence)  

- Στόχοι, Συνάφεια με το Πρόγραμμα Εργασίας και το Θέμα, Προσέγγιση και Μεθοδολογία, 

Φιλοδοξία 

▪ Συγγραφή Πρότασης – Αντίκτυπος (Impact) 

- Αναμενόμενα Αποτελέσματα, Μέτρα Μεγιστοποίησης Αντικτύπου, Διάχυση και Προβολή 

Αποτελεσμάτων, Δράσεις Επικοινωνίας 

- Κριτήρια Αξιολόγησης Αντικτύπου 

▪ Συγγραφή Πρότασης – Υλοποίηση (Implementation)  

- Δέσμες Εργασίας – Παραδοτέα, Δίκτυο Συνεργασίας, Διαχειριστική Δομή, Ορόσημα και 

Διαδικασίες, Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Κινδύνων. 

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού (90’) 

▪ Επιλεξιμότητα φορέων για χρηματοδότηση, ένταση χρηματοδότησης 

▪ Κατηγορίες και επιλεξιμότητα δαπανών 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

7 Ώρες   
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MODULE 2.2.  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στα Εργαστήρια - Module 2.2. αναμένεται να έχουν σχετική προηγούμενη εμπειρία στη 

συγγραφή και υποβολή προτάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») και 

να έχουν καλή γνώση για το περιεχόμενο και το πλαίσιο διαδικασιών και κανόνων του Προγράμματος 

«Ορίζοντας Ευρώπη». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Νεωτερισμοί στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 

▪ Στόχοι και Βασικές Αρχές 

▪ Δομή, Προϋπολογισμός, Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής 

Προετοιμασία Προτάσεων 

▪ Επιλογή Πρόσκλησης και Θέματος (topic) 

▪ Ετοιμασία Πρότασης μιας Σελίδας 

▪ Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων (Funding and Tenders Portal) 

▪ Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες Ιστοσελίδες 

Συγγραφή Πρότασης 

▪ Συγγραφή Πρότασης –Αριστεία (Excellence)  

- Στόχοι, Συνάφεια με το Πρόγραμμα Εργασίας και το Θέμα, Προσέγγιση και Μεθοδολογία, 

Φιλοδοξία 

▪ Συγγραφή Πρότασης – Αντίκτυπος (Impact) 

- Αναμενόμενα Αποτελέσματα, Μέτρα Μεγιστοποίησης Αντικτύπου, Διάχυση και Προβολή 

Αποτελεσμάτων, Δράσεις Επικοινωνίας 

- Κριτήρια Αξιολόγησης Αντικτύπου 

▪ Συγγραφή Πρότασης – Υλοποίηση (Implementation)  

- Δέσμες Εργασίας – Παραδοτέα, Δίκτυο Συνεργασίας, Διαχειριστική Δομή, Ορόσημα και 

Διαδικασίες, Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Κινδύνων 

Διαμόρφωση Προϋπολογισμού (90’) 

▪ Επιλεξιμότητα φορέων για χρηματοδότηση, ένταση χρηματοδότησης 

▪ Κατηγορίες και επιλεξιμότητα δαπανών 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

7 Ώρες   
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ΕΝΟΤΗΤΑ - MODULE 3 

«ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η καλή γνώση των νομικών και οικονομικών δεδομένων και διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση ενός 

έργου μπορεί να οδηγήσει στην ομαλή και επιτυχή υλοποίησή του. Η Ενότητα / Module 3 καλύπτει τις 

απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν στη διαπραγμάτευση και στη διαχείριση έργων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντα Ευρώπη».  

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής πρότασης και διαχείρισης έργου δεν αποτελούν στόχους του 

Module 3. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Εργαστηρίου - Module 3 είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ότι αφορά στη διαχείριση έργου που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», στο περιεχόμενο του Συμβολαίου Έργου και στη διαδικασία 

οικονομικού ελέγχου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (financial audit). 

Ειδικότερα, αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

▪ εφαρμόζουν την ηλεκτρονική διαχείριση σε όλα τα στάδια ενός έργου, από τη διαδικασία 

προετοιμασίας του Συμβολαίου, μέχρι την τελική πληρωμή, μέσω της Διαδικτυακής Πύλη 

Συμμετεχόντων (Funding and Tenders Portal),  

▪ αναγνωρίζουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των μελών του δικτύου συνεργασίας στο 

πλαίσιο του Συμφωνητικού Δικτύου Συνεργασίας, και  

▪ αξιοποιούν καλές πρακτικές για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών στην οικονομική 

διαχείριση. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στην Ενότητα - Module 3 αναμένεται να είναι ερευνητές (συντονιστές ή συνεργάτες) ή 

εργαζόμενοι σε Λογιστήρια ή Γραφεία Υποστήριξης Έρευνας Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων που 

εμπλέκονται στη διαχείριση έργου που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 

Ευρώπη». 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Τα Στάδια Ενός Έργου και η Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων 

▪ Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων 

▪ Σύστημα Διαχείρισης Έργων 

- Διαδικασία Προετοιμασίας Συμβολαίου μέσω Διαδικτυακής Πύλης 

- Διαχείριση Έργου μέσω Διαδικτυακής Πύλης 
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Το Περιεχόμενο του Συμβολαίου - Corporate Model Grant Agreement 

▪ Δομή και Βασικά Άρθρα 

▪ Συμβατικές Υποχρεώσεις (υποβολή εκθέσεων, πληρωμές, διαδικασία υποβολής αιτημάτων, 

διακοπή και τερματισμός έργου) 

Οικονομική Διαχείριση Έργων 

▪ Επιλεξιμότητα Δαπανών και Καλές Πρακτικές Οικονομικής Διαχείρισης 

▪ Πληρωμές 

▪ Υποβολή Οικονομικών Εκθέσεων (Financial Statements) 

Άλλες Πτυχές της Διαχείρισης Έργου 

▪ Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας (έντυπα και διαδικασίες) 

▪ Διαχείριση Θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

▪ Διάχυση Πληροφόρησης - Ανοικτή Επιστήμη 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

7 Ώρες 

 


