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Το παρόν έγγραφο συντάχτηκε από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με την «1η
Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (Α.Π.
6195/07.11.2018, ΑΔΑ: 9ΞΘΧ46Μ77Γ-ΠΧΖ)» προς διευκόλυνση των Αιτούντων για την υποβολή
Προτάσεων στη β΄ φάση.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ
Έκδοση
1.0

Ημ/νία
δημοσίευσης
07.11.2018

1.1

07.12.2018

Αλλαγές/τροποποιήσεις

Σελίδα

Αρχική έκδοση αρχείου
Αφαιρέθηκε το κεφάλαιο «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ», το
οποίο μετατρέπεται σε αυτόνομο κείμενο

-
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1

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει οδηγίες για τη β΄ φάση υποβολής των προτάσεων που προκρίθηκαν στη
β’ φάση, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης α’ φάσης, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)

Κατά τη β’ φάση, οι ΕΥ υποβάλλουν τα υπόλοιπα μέρη της πρότασης, ώστε να καταστεί δυνατή η
αξιολόγηση της πλήρους πρότασης. Η πλήρης πρόταση περιλαμβάνει πέραν των υποβληθέντων στην α΄
φάση (Μέρη 1-5) και τα Μέρη 6 και 7, τα οποία υποβάλλονται στη β’ φάση.

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στα Μέρη 6 και 7 πρέπει να είναι συνεπή
και συμβατά και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν ουσιώδεις διαφορές με τα περιγραφόμενα στα
Μέρη 1-5.
Κατά τη β’ φάση υποβολής προτάσεων, οι ΕΥ δύνανται να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν,
επικαιροποιημένα τα ακόλουθα Μέρη που είχαν υποβληθεί κατά την α’ φάση υποβολής: Μέρος 2
(Βιογραφικό Σημείωμα ΕΥ), Μέρος 3 (Φύλλο επιτευγμάτων του ΕΥ), Μέρος 4 (Βεβαίωση αποδοχής του
έργου από τον ΦΥ) –σε περίπτωση που δεν είχε υποβληθεί κατά την α’ φάση– και Μέρος 5 (Επιστολές
Προθέσεων των ΣΦ), τηρουμένων των σχετικών με την έκταση και το αναγκαίο περιεχόμενο των Μερών,
των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην Ενότητα 8.2 της Προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι κατά τη β΄ φάση υποβολής δεν επιτρέπεται, και επιφέρει την απόρριψη της πρότασης,
η προσθήκη μελών ΔΕΠ ή ερευνητών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την α΄ φάση υποβολής, καθώς και η
αντικατάσταση μέλους της Ερευνητικής Ομάδας με άλλο μέλος που ανήκει σε άλλη κατηγορία, πέραν των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, για αλλαγές στην Ερευνητική Ομάδα (π.χ. λόγω
ανωτέρας βίας ή αντικατάστασης μέλους της Ερευνητικής Ομάδας με άλλο μέλος της ίδιας κατηγορίας)
απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση, που θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.
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2.1

Β΄ φάση υποβολής. Μέρη που δύνανται να επικαιροποιηθούν

Κατά τη β’ φάση υποβολής προτάσεων, οι ΕΥ δύνανται να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν,
επικαιροποιημένα τα ακόλουθα Μέρη:
 Μέρος 2: Βιογραφικό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου (ΕΥ)
Δύναται να υποβληθεί επικαιροποιημένο μόνο το Βιογραφικό Σημείωμα του/της ΕΥ.
 Μέρος 3: Φύλλο επιτευγμάτων του ΕΥ
 Μέρος 4: Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ
- Αν κατά την α’ φάση υποβολής αντί του Μέρους 4 είχε υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ΕΥ, η
σχετική βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ πρέπει να υποβληθεί κατά τη β’ φάση υποβολής.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή της βεβαίωσης αποδοχής τους έργου από τον ΦΥ είναι υποχρεωτική
στη β΄ φάση και η μη υποβολή της βεβαίωσης αποδοχής του έργου από τον ΦΥ καθιστά την
πρόταση μη επιλέξιμη προς αξιολόγηση.
- Στη β’ φάση μπορεί να δηλωθεί διαφορετικός ΦΥ από αυτόν που είχε δηλωθεί στην α΄ φάση
υποβολής, μόνο στην περίπτωση που ο ΕΥ του έργου έχει διοριστεί/κατέχει θέση σε διαφορετικό
Φορέα από αυτόν που είχε δηλωθεί κατά την α’ φάση υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τη
βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον νέο ΦΥ συνυποβάλλεται και η δημοσιευμένη στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης απόφαση διορισμού/εξέλιξης/εκλογής στον νέο Φορέα.
 Μέρος 5: Επιστολές προθέσεων από όλους τους Συνεργαζόμενους Φορείς
- Αν κατά την α’ φάση υποβολής αντί του Μέρους 5 είχε υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ΕΥ, οι
σχετικές επιστολές προθέσεων από όλους τους Συνεργαζόμενους Φορείς (ΣΦ) υποβάλλονται στη β’
φάση. Η εν λόγω συνεργασία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή σχετικής επιστολής προθέσεων
(Letter of Intent) εκ μέρους του ΣΦ .
Σε περίπτωση μη υποβολής των επικαιροποιημένων Μερών 2, 3 και 5, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με
βάση τα ήδη υποβληθέντα Μέρη στην α’ φάση.

2.2

Β΄ φάση υποβολής. Μέρη που υποβάλλονται (Μέρος 6 και Μέρος 7)

 Μέρος 6.Α - Προτεινόμενο Έργο
- Η αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης (full research proposal) πρέπει να έχει έκταση
έως είκοσι (20) σελίδες συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας. Για τις προτάσεις της
Κατηγορίας ΙΙΙ (ΙΙΙ.α και ΙΙΙ.β) το ως άνω όριο αυξάνεται κατά έξι (6) σελίδες.
- Το Μέρος 6.Α υποβάλλεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνει όσα αναφέρονται
αναλυτικά στην Παράγραφο 8.2.6 (σελ. 24) της Προκήρυξης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνεται
περιγραφή της ερευνητικής ομάδας με αναφορά στους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους.
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- Τεχνικές προδιαγραφές εγγράφων
Μέγεθος
Σελίδας
Α4

Γραμματοσειρά
Times New Roman ή Calibri

Μέγεθος
Γραμματοσειράς
11 pt
(τουλάχιστον)

Διάστιχο
Μονό
(τουλάχιστον)

Περιθώρια Σελίδας
(τουλάχιστον)
Top - Bottom: 1,5 cm
Left - Right: 1,5 cm

Για τη σύνταξη της αναλυτικής πρότασης θα υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο αρχείο στην ιστοσελίδα του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων.

 Μέρος 6Β: Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
Κατά τη β’ φάση υποβάλλεται συνολικός κατάλογος των ονοματισμένων μελών της Ερευνητικής Ομάδας.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται, και επιφέρει την απόρριψη της πρότασης, η προσθήκη μελών ΔΕΠ ή
ερευνητών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την α΄ φάση υποβολής, καθώς και η αντικατάσταση μέλους της
Ερευνητικής Ομάδας με άλλο μέλος που ανήκει σε άλλη κατηγορία, πέραν των περιπτώσεων ανωτέρας
βίας. Σε κάθε περίπτωση, για αλλαγές στην Ερευνητική Ομάδα (πχ. λόγω ανωτέρας βίας ή αντικατάστασης
μέλους της Ερευνητικής Ομάδας με άλλο μέλος της ίδιας κατηγορίας) απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση, που
θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.
 Μέρος 7: Προϋπολογισμός της ερευνητικής Πρότασης
- Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και πρέπει να
περιλαμβάνει όσα αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 8.2.7. (σελ. 22) της Προκήρυξης.
- Ειδικότερα για την Κατηγορία ΙΙΙ.α, ο προϋπολογισμός αποτελείται από δύο μέρη: το Μέρος 7α που
αφορά τον προϋπολογισμό για το ερευνητικό έργο (ανώτατο όριο 200.000,00 €), για το οποίο
ισχύουν τα οριζόμενα για τις προτάσεις των Κατηγοριών Ι/ΙΙ, και το Μέρος 7β που αφορά τον
προϋπολογισμό για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (ανώτατο όριο
1.300.000,00 €). Στις επιλέξιμες δαπάνες του μέρους 7β περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
δαπανών που περιγράφονται στο τμήμα 7 της Προκήρυξης.

Για την κατάρτιση του αναλυτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι κάτωθι περιορισμοί:


Οι δαπάνες αποζημίωσης της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΥ και μέλη) πρέπει να αποτελούν κατ’
ελάχιστον το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για τις προτάσεις των Κατηγοριών
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.α (μόνο κατά το μέρος του ερευνητικού έργου, δηλαδή το Μέρος 7α του
προϋπολογισμού). Αυτός ο περιορισμός δεν υφίσταται για τις προτάσεις των Κατηγοριών ΙΙΙ.α
(κατά το μέρος της προμήθειας του ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, δηλαδή το Μέρος 7β
του προϋπολογισμού) και ΙΙΙ.β



Στην περίπτωση ερευνητικών έργων των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.α (μόνο κατά το μέρος του
ερευνητικού έργου, δηλαδή το Μέρος 7α του προϋπολογισμού), οι δαπάνες για προμήθεια
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εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης του
ερευνητικού έργου.


Για τις προτάσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ.α (μόνο κατά το μέρος της προμήθειας του ερευνητικού
εξοπλισμού, δηλαδή το Μέρος 7β του προϋπολογισμού) και ΙΙΙ.β το ποσό της κατηγορίας δαπανών
για αγορά εξοπλισμού (τμήμα 7.4) πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 80% του συνολικού
προϋπολογισμού της πρότασης, στο πλαίσιο των περιορισμών για το ανώτατο όριο για τις
προτάσεις της υποκατηγορίας ΙΙΙ.α και ΙΙΙ.β.



Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για έξοδα μετακινήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού προϋπολογισμού σε όλες τις κατηγορίες έργων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).



Οι δαπάνες διαχείρισης δύναται να ανέλθουν έως το 10% του συνολικού κόστους του ερευνητικού
έργου για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ. και ΙΙΙ.α (μόνο κατά το μέρος του ερευνητικού έργου, δηλαδή το
Μέρος 7α του προϋπολογισμού). Για τις προτάσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ.α (μόνο κατά το μέρος της
προμήθειας του ερευνητικού εξοπλισμού, δηλαδή το Μέρος 7β του προϋπολογισμού) και ΙΙΙ.β οι
αντίστοιχες δαπάνες δύναται να ανέλθουν έως και το 5%.



Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας «Λοιπά Έξοδα» για τις προτάσεις της κατηγορίας ΙΙΙ.α
(μόνο κατά το μέρος της προμήθειας του ερευνητικού εξοπλισμού, δηλαδή το Μέρος 7β του
προϋπολογισμού) και ΙΙΙ.β δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 € ή το 5% του
συνολικού προϋπολογισμού (ισχύει το μεγαλύτερο ποσό).

Για την κατάρτιση του αναλυτικού προϋπολογισμού θα υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο αρχείο στην
ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων.
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