ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Οδηγίες για την Σύνταξη της Βεβαίωσης Αποδοχής Έργου από τον ΦΥ (Μέρος 4)

Η βεβαίωση αποδοχής έργου από τον ΦΥ (Μέρος 4) είναι υποχρεωτική στη β’ φάση υποβολής
προτάσεων και η μη υποβολή της καθιστά την πρόταση μη επιλέξιμη προς αξιολόγηση στη β’ φάση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(Certification of Host Institution Commitment)

Συνιστά:
α) αποδοχή από τον ΦΥ του έργου που υποβάλει ο ΕΥ, όπως περιγράφεται στην πρόταση που υποβάλλεται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή επέχει θέση επιστολής προθέσεων (Letter of Intent) για όλες τις
οργανικές μονάδες, υποδομές και πόρους που ανήκουν καθώς και τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας που
κατέχουν θέση στον ΦΥ,
β) της υποχρέωσης του ΦΥ στην περίπτωση χρηματοδότησής του έργου, να συμβληθεί με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
την υλοποίηση του και
γ) της διασφάλισης ότι το έργο όπως περιγράφεται στην υποβληθείσα πρόταση θα υλοποιηθεί υπό την
επίβλεψη του ΕΥ.
Για να θεωρείται πλήρης η «Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ» πρέπει να χρησιμοποιείται το
επίσημο επιστολόχαρτο (με το λογότυπο και την Αγγλική ονομασία) του ΦΥ, να φέρει την υπογραφή και
τη σφραγίδα του αρμόδιου εκπροσώπου του ΦΥ και να περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της τα
ακόλουθα :
 Ονοματεπώνυμο, τίτλος και θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ)
 Τίτλος και ακρώνυμο της πρότασης που υποβάλλεται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 Ονοματεπώνυμο, τίτλος και θέση του κάθε ονοματισμένου μέλους της Ερευνητικής Ομάδας που
αποτελεί προσωπικό του ΦΥ
 Επίσημη ονομασία των υποδομών και πόρων του ΦΥ που θα χρησιμοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι η γλώσσα σύνταξης της βεβαίωσης αποδοχής από το ΦΥ είναι η Αγγλική.
Η ονομασία της Προκήρυξης στην Αγγλική είναι :
«Hellenic Foundation for Research & Innovation (HFRI) 1st Call for proposals for research projects for the
support of Faculty members and Researchers working in the Greek Universities and Research Centers and the
procurement of strategic research equipment.»

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών και την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Α.Π. 6195/07.11.18).

