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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
«ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ» 

 

 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, 9:00-14:00 
 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ορθή ετοιμασία 

προϋπολογισμών προτάσεων του Προγράμματος για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης «Ορίζοντας Ευρώπη», 2021-2027.  

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, τα είδη των συμβολαίων, οι 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και οι βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης έργων του 

«Ορίζοντα Ευρώπη» που είναι αναγκαίες για την ετοιμασία του προϋπολογισμού. 

Ακολούθως, με τη χρήση πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων, θα συζητηθούν τα έντυπα 

και η διαδικασία ετοιμασίας προϋπολογισμών ερευνητικών προτάσεων.  

Σημειώνεται ότι οι πρακτικές ασκήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου 

θα αφορούν στην ετοιμασία προϋπολογισμού πρότασης του Πυλώνα ΙΙ του «Ορίζοντα 

Ευρώπη». 

 

ΣΕ ΠΟΙΟYΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπροσώπους (συντονιστές προτάσεων, επικεφαλής 

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

φορέων (επιχειρήσεων, ερευνητικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κτλ.) που εμπλέκονται ή 

προγραμματίζουν να εμπλακούν στο άμεσο μέλλον (είτε ως συντονιστές, είτε ως εταίροι) 

στην ετοιμασία προϋπολογισμού ερευνητικής πρότασης που θα υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στον «Ορίζοντα Ευρώπη». 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ:  

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

Ευρώπη», Λειτουργοί του ΙδΕΚ: 

• Χρίστος Χαραλάμπους (ccharalambous@research.org.cy) 

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

• Γιώργος Χρίστου (gchristou@research.org.cy) 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Ελληνική  

 

ΧΩΡΟΣ:  

Αίθουσα Εκδηλώσεων (Ισόγειο) 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 

Μιχαλακοπούλου 29α, Λευκωσία 1075 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

09:00-09:020 Εισαγωγή 

09:20-10:35 Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης Έργων «Ορίζοντα Ευρώπη»  

10:35-11:00 Διάλειμμα 

11:00-11:50 Ετοιμασία Προϋπολογισμού Πρότασης «Ορίζοντα Ευρώπη»  

11:50-12:00 Διάλειμμα 

12:00-13:20 Πρακτική Άσκηση Ετοιμασίας Προϋπολογισμού  

13:20-13:50 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης από ομάδες / Συζήτηση / 

Ερωτήσεις 

13:50-14:00 Κλείσιμο 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2022, 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα, εδώ.  

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις 

και για αυτό απαιτείται όπως ο/η κάθε συμμετέχοντας/συμμετέχουσα προσέλθει στο 

εργαστήριο με τον προσωπικό του/της ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος. Σε περίπτωση 

που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων (α) θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής σε εκπροσώπους φορέων που 

προγραμματίζουν να συμμετάσχουν σε προτάσεις του «Ορίζοντα Ευρώπη», στο άμεσο 

μέλλον (στους επόμενους 3-4 μήνες), και (β) το εργαστήριο θα επαναληφθεί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους υπόλοιπους 

ενδιαφερόμενους. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: 

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα του Ιδρύματος που θα βρίσκονται σε ισχύ την συγκριμένη 

περίοδο και για τα οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μερικές μέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής του εργαστηρίου.  

 

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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