ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών
πρωτοβουλιών για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαµόρφωση της
σύγχρονης Ελλάδας

Με αφορµή τη συµπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το 2021, ο τοµέας
Έρευνας και Καινοτοµίας του ΥΠΠΕΘ και το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙ∆ΕΚ)
ενηµερώνουν τους ενδιαφεροµένους ότι επίκειται προκήρυξη για τη χρηµατοδότηση προτάσεων µε
στόχο την προβολή ερευνητικών έργων σχετικών µε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την
επίδραση που είχε στη διαµόρφωση του νέου Ελληνικού κράτους.

1. Στόχος και γενικά στοιχεία της προκήρυξης
Η προκήρυξη έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης και προβολής επιλεγµένων
ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστηµονικής και/ή καλλιτεχνικής ποιότητας που µε
καινοτόµες προσεγγίσεις αναδεικνύουν την επίδραση που είχε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη
διάπλαση και εξέλιξη της οικονοµίας, της κοινωνίας, του πολιτισµού και της πολιτικής στο νεοελληνικό
κράτος, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος. Προτάσεις θα µπορούν να υποβάλουν µέλη
∆ΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ της χώρας και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) του αρ.
13α του ν. 4310/2014, χωρίς να αποκλείονται συνεργασίες µε Ερευνητικά ή Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα του
εξωτερικού. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ερευνητές ή καλλιτέχνες που η πρότασή τους
θα έχει γίνει αποδεκτή από ανάλογο Τµήµα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ.
Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου µπορούν να είναι η έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση
βιβλίων και/ή δηµοσιεύσεων, η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ή αναπαράστασης µε πολυµέσα και
οποιαδήποτε µορφή Τέχνης που θα εξυπηρετεί τον στόχο της προκήρυξης. Οι προτάσεις θα κριθούν ως
προς την ελκυστικότητά τους, την πρωτοτυπία και τον αναµενόµενο κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχουν.

2. Χρονική διάρκεια των έργων
Η διάρκεια του προτεινόµενου ερευνητικού έργου δύναται να κυµαίνεται µεταξύ 24 και 36 µηνών.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης του ερευνητικού έργου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής
της απόφασης χρηµατοδότησης.
Η πραγµατοποίηση των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ηµεροµηνία έναρξής
του.

3. Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων και σύντοµες
περιλήψεις ιδεών (µέχρι 2 σελίδες) που θα περιέχουν το θέµα και τον προτεινόµενο τρόπο προβολής. Στις
περιλήψεις θα τεκµηριώνονται η επιστηµονική πρωτοτυπία της και θα παρατίθεται το σχέδιο υλοποίησης
καθώς και η επιστηµονική και κοινωνική απήχηση του προτεινόµενου έργου. Από τις ιδέες που θα
προταθούν θα επιλεγούν τριάντα (30) οι οποίες θα υποστηριχτούν µε έως (ανάλογα µε το είδος προβολής
που θα προτείνεται) 1.000 € ανά πρόταση για την κάλυψη των εξόδων υποβολής του πλήρους φακέλου
της πρότασης του ερευνητικού έργου στη δεύτερη φάση.
Κατά τη δεύτερη φάση θα επιλεγούν δέκα (10) προτάσεις προς υλοποίηση και προβολή που θα
χρηµατοδοτηθούν µε το ενδεικτικό ποσό των 100.000 € ανά πρόταση. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί
ακριβέστερα από το είδος της προβολής που θα προταθεί. .

4. ∆ηµοσιοποίηση
Η προκήρυξη αναµένεται εντός του πρώτου τριµήνου του 2018. Αναλυτικές οδηγίες για την
ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙ∆ΕΚ (www.elidek.gr),
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) και του τοµέα Έρευνας και
Καινοτοµίας του ΥΠΠΕΘ (erevna.minedu.gov.gr). Πληροφορίες και ενηµέρωση για την προκήρυξη θα
παρέχονται στο email: 1821@elidek.gr .

