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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ LUMP-SUM  
ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 9:00-13:30 
 

ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών για την μέθοδο 

χρηματοδότησης έργων «Lump-sum» («κατ’ αποκοπήν ποσό»), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο 

Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη», ειδικά στον Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος. 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, οι βασικές αρχές της μεθόδου Lump-

sum, οι ομοιότητες και οι βασικές διαφορές μεταξύ των έργων που χρηματοδοτούνται με βάση το 

General Model Grant Agreement (συμβόλαια έργων στα οποία η επιλεξιμότητα των δαπανών για 

χρηματοδότηση βασίζεται στις πραγματικές δαπάνες) και το Lump-sum based Model Grant 

Agreement, από την υποβολή της πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την καταβολή της 

χρηματοδότησης. Mε την χρήση πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων, θα γίνει ειδική αναφορά 

στο έντυπο ‘Detailed Budget Table’, το οποίο απαιτείται αποκλειστικά στις προτάσεις Lump-sum. 

Σημειώνεται ότι τα παραδείγματα και οι πρακτικές ασκήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του 

εργαστηρίου θα αφορούν σε προτάσεις/έργα Lump-sum του Πυλώνα ΙΙ του «Ορίζοντα Ευρώπη». 

 

ΣΕ ΠΟΙΟYΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπροσώπους (συντονιστές/τριες προτάσεων, επικεφαλής 

ερευνητικών ομάδων, ερευνητές/τριες, προσωπικό υπηρεσιών έρευνας, κτλ.) κυπριακών 

φορέων (επιχειρήσεων, ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κτλ.) που προγραμματίζουν να 

εμπλακούν στο άμεσο μέλλον (είτε ως συντονιστές, είτε ως εταίροι) στην ετοιμασία προτάσεων 

lump-sum του «Ορίζοντα Ευρώπη». 

Συστήνεται όπως οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν προηγούμενη εμπειρία στην ετοιμασία ερευνητικών 

προτάσεων ή/και υλοποίηση ερευνητικών έργων. 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα του «Ορίζοντα Ευρώπη», 

Λειτουργοί Α’ του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΙδΕΚ): 

• Χριστάκης Θεοχάρους (ctheocharous@research.org.cy) 

• Μάρσια Τριλλίδου (trillidou@research.org.cy) 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελληνική  

 

ΧΩΡΟΣ 

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙδΕΚ, Μιχαλακοπούλου 29α, Λευκωσία 1075 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

09:30-11:15 Εισαγωγή - Βασικές Αρχές της Μεθόδου Lump-sum του Ορίζοντα Ευρώπη 

11:15-11:30 Διάλειμμα 

11:30-13:30 
Έντυπο Προϋπολογισμού Πρότασης Lump-sum του Ορίζοντα Ευρώπη 

Πρακτική Άσκηση Ετοιμασίας Προϋπολογισμού 

13:30 Κλείσιμο 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023, 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο, εδώ. 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις και για αυτό 

απαιτείται όπως ο/η κάθε συμμετέχοντας/χουσα προσέλθει στο εργαστήριο με τον προσωπικό 

του/της ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους προαναφερόμενους 

Λειτουργούς του Ιδρύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά στον αριθμό 22205000. 
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