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ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34
«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές»

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» είναι η
δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων
ερευνητών.
Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων
και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές
ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΑΕΙ και οι Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016,
όπως ισχύει
Προϋπολογισμός: 14.000.000 €
Ειδικότερα η κατανομή του διαθέσιμου π/ϋ της πράξης. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
κύκλου (πρώτος κύκλος) η κατανομή της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης γίνεται ως
ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Α
(Αν. Μακεδονία & Θράκη,

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Β
(Δυτική Μακεδονία, Ιόνια

Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα)

Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά
Ελλάδα)

8.353.800 €

3.155.600 €

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Γ
(Αττική, Νότιο Αιγαίο)
2.490.600 €

Διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση έως και 7
μηνών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ 34.
Ερευνητική Ομάδα:


Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον
συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.



Με τον όρο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» νοείται το μέλος ΔΕΠ / ΕΠ των ΑΕΙ ή ο
Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα
Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα
Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και
αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.



Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές.

από

τρία

(3)

άτομα

Με τον όρο «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:
o

υποψήφιοι διδάκτορες,

o

άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του
διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη
κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων
Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.


Στην ερευνητική ομάδα δύναται να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας
και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη
λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω
παραγράφου.
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Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να
συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ / ΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του
άρθρου 12, ν.4386/2016.



Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας - με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο - έχει
δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα.



Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες.



Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται
από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις
παραβιάζει.

Πρόταση ερευνητικής ομάδας:


Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν
χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.



Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο βάσει του
πίνακα ΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ της πρόσκλησης και β) από έναν
μόνο Φορέα Υποδοχής / Δικαιούχο.

Επιλεξιμότητα δαπανών:
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ.
πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της πρόσκλησης διακρίνονται σε:

Αμοιβές μελών Ερευνητικής Ομάδας:
Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό
Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας,
συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:
 Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
 Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. Σε περίπτωση που
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, ο/η υποψήφιος διδάκτορας
υποστηρίξει επιτυχώς το διδακτορικό του/της, το ύψος της υποτροφίας δεν
αναπροσαρμόζεται.
 Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά
Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.
 Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή
Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 52.000€.

Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες


Λοιπές άμεσες δαπάνες

Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής:
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 Έξοδα μετακινήσεων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας για
παρουσίαση ανακοίνωσης σε συνέδρια, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις,
επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ.
 Προμήθειες Η/Υ και Λογισμικού απαραίτητων για τη διενέργεια της
Έρευνας
 Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 Εργαστηριακά αναλώσιμα/αντιδραστήρια
 Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, αναλώσιμα φωτοτυπικών
μηχανημάτων κ.α.
 Λοιπές δαπάνες υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της
έρευνας (ενδεικτικά: μεταφράσεις, επιμέλεια κειμένου, προετοιμασία
επιστημονικού
πειράματος,
συλλογή
στοιχείων,
συλλογή
ερωτηματολογίων κλπ).


Έμμεσες δαπάνες
Καλύπτονται έμμεσες δαπάνες σε ποσοστό 9% επί των άμεσων δαπανών
προσωπικού.

Εφαρμογή απλοποιημένου κόστους
Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών (εξαιρουμένων των άμεσων
δαπανών προσωπικού), που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης,
εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός
σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία
και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου). Το ποσό αυτό καλύπτει τόσο τις έμμεσες δαπάνες
(9% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού) όσο τις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης
(βλέπε παραπάνω).
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις,
τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής) για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των
λοιπών άμεσων δαπανών, όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης της
Πράξης. Για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας τους και την πιστοποίηση τους όμως
απαιτείται η προσκόμιση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου που σχετίζεται με αυτές.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου «Β.
Λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης» του
Τυποποιημένου Έντυπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης ώστε να περιγραφεί και να
ποσοτικοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις λοιπές άμεσες δαπάνες
της πράξης.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 20142020. Μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΥΔ του
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» στη διεύθυνση Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10.00 –
16.00, από την 19/12/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την
01/03/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
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Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ.
Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή
χρόνο (τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της παρούσας) στους δυνητικούς
ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων) προκειμένου αυτοί να υποβάλουν
στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση.
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013,
θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Κωδικοί χρήστη Δικαιούχου:
Για την υποβολή απαιτείται ατομικός κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
 αφ ενός για τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
 αφετέρου για το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση
logon.mnec.gr.
Ο κωδικός του φορέα δικαιούχου για τις 2 αιτήσεις (χειριστή και νομίμου εκπροσώπου) θα
πρέπει να είναι ο κωδικός του Ιδρύματος/Φορέα και ΟΧΙ του ΕΛΚΕ.
Προσοχή αν υπάρχει διαφορετικός κωδικός φορέα στους δύο κωδικούς χρηστών (πχ ο
χειριστής με κωδικό φορέα του ΕΛΚΕ και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος με κωδικό του Ιδρύματος /
Φορέα) ο Νόμιμος Εκπρόσωπος δεν θα μπορεί να αναζητήσει και να υποβάλλει το Τεχνικό
Δελτίο.
Υποβολή πρότασης:
Κάθε πρόταση ερευνητικής ομάδας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ, με τους κωδικούς
δικαιούχου. Για κάθε πρόταση υποβάλλονται:
Χρηματοδότησης

(υπογεγραμμένη

από

το

Νόμιμο

Εκπρόσωπο

του



Αίτηση



Τεχνικό Δελτίο Πράξης



Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. (Βλ.
συνημμένα πρόσκλησης).



Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής
Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε
επιτυχώς η διδακτορική διατριβή. Το διάστημα των 60 μηνών υπολογίζεται από την
ημερομηνία λήψης του διδακτορικού έως την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.



Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες - Μέλη της
Ερευνητικής Ομάδας.



Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, α)
για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και β) σχετικά με το
αν η Πράξη είναι νέα και δεν αποτελεί συνέχεια άλλης.

Δικαιούχου)
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Κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης πρότασης ερευνητικής ομάδας από ένα
δικαιούχο υποβάλλονται μια φορά τα ακόλουθα δικαιολογητικά :


Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου



Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής



Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων



Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της τελευταίας πρότασης ερευνητικής ομάδας από ένα
δικαιούχο υποβάλλεται


Αρχείο σε μορφή excel το οποίο θα περιλαμβάνει: i) Κωδικό ΟΠΣ (MIS) πρότασης,
ii) Επιστημονικό Πεδίο - Επιστημονικό Υποπεδίο, iii) Ονοματεπώνυμα και iv) ΑΦΜ του
Ακαδημαϊκού Συμβούλου και κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας (βλέπε σχετικό

υπόδειγμα).

Σημειώνεται ότι μετά την έγκριση προς χρηματοδότηση μιας πρότασης ερευνητικής ομάδας ο
Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥΔ τα παρακάτω:


Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου



Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης υποέργου με ίδια μέσα



Έντυπο Ανάλυσης Κόστους

Υποδείγματα διαχειριστικής ικανότητας:


Θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (θα
σκαναριστούν και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά ως συνημμένα έντυπα του ΤΔΠ)



Στο υπόδειγμα 1, στο πεδίο 1Β για τη Συγκρότηση και Στελέχωση Αρμοδίων
Υπηρεσιακών Μονάδων, θα πρέπει να αποτυπώνεται η ύπαρξη Λογιστηρίου (με το
υπεύθυνο τμήμα για καταχωρήσεις – πληρωμές) καθώς και η ύπαρξη
μηχανογραφικού συστήματος.



Στο υπόδειγμα 4 συμπληρώνονται οι κωδικοί και οι ονομασίες των τηρούμενων
διαδικασιών (οι κωδικοί θα είναι σε συμφωνία με το αντίστοιχο εγχειρίδιο
διαδικασιών). Οι κωδικοί συμπληρώνονται και στην περίπτωση εναλλακτικού τρόπου
τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας (πρότυπο ΕΛΟΤ ή ISO 9001).



Σε περίπτωση τεκμηρίωσης με εγχειρίδιο διαδικασιών θα πρέπει να υπάρχει
σχετική απόφαση της επιτροπής ερευνών για εφαρμογή των διαδικασιών
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.



Σε περίπτωση εναλλακτικού τρόπου τεκμηρίωσης θα πρέπει να υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προέδρου της επιτροπής ερευνών ότι δεν έχουν
επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό.



Στο υπόδειγμα 6 που αποτυπώνεται η επάρκεια της ομάδας έργου (ΟΕ), θα πρέπει
να καταγραφεί ο τρόπος συνεργασίας / συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ.



Τα υποδείγματα 9 και 10 αφορούν σε πράξεις που υλοποιούνται με καταβολή
ίδιων πόρων από το δικαιούχο και δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.

Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης:
Αναφορικά με τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου:

7



Στο τμήμα Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
συμπληρώνονται τα πεδία: Δικαιούχος, Κύριος Πράξης, Φορέας Λειτουργίας
επιλέγοντας το Ίδρυμα / Φορέας και όχι τον ΕΛΚΕ / Επιτροπή ερευνών
(ισχύουν οι κωδικοί των Ιδρυμάτων /Φορέων από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013) στο
πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης επιλέγεται 1010700 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.



Στο τμήμα Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ συμπληρώνονται τα πεδία Α1.
Άμεσες Δαπάνες (για δαπάνες βάσει παραστατικών) και Β3. Δαπάνες βάσει
ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού (για
δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους).

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης:
Ο δυνητικός Δικαιούχος καλείται κατά την υποβολή της πρότασης, συνοδευτικά με το Τεχνικό
Δελτίο Πράξης και μεταξύ άλλων που αναφέρονται στην Πρόσκληση, να υποβάλει το
Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ο δυνητικός δικαιούχος περιγράφει / υποβάλλει στο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης και σε τυχόν
άλλα έγγραφά του, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων / προδιαγραφών που
θέτει η Πρόσκληση και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (συνημμένα στην Πρόσκληση).
Όσον αφορά στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης, όπου
ουσιαστικά αποτυπώνεται η ερευνητική πρόταση της ερευνητικής ομάδας, θα πρέπει να
αποτυπωθούν με σαφήνεια όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς βάσει αυτών θα γίνει η
αξιολόγηση από τους εξωτερικούς αξιολογητές.
Αναφορικά με το σημείο Α. Συνοπτικά Στοιχεία Ερευνητικής Ομάδας, σημειώνεται ότι η
σαφής και πλήρης αποτύπωση όλων των πεδίων αφενός θα αποδώσει καλύτερα την
ταυτότητα της ερευνητικής πρότασης και αφετέρου θα συμβάλει στην καλύτερη αντιστοίχησή
της με αξιολογητές συναφούς ειδικότητας.
Προσοχή στη συμπλήρωση του φυσικού αντικειμένου που σχετίζεται με τις λοιπές άμεσες
δαπάνες στο πεδίο Β. Λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της
ερευνητικής πρότασης.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρόσκλησης υπόδειγμα
Σχεδίου Υλοποίησης με ίδια μέσα (σε μορφή word) καθώς και Εντύπου Ανάλυσης Κόστους (σε
μορφή Excel), τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στην ΕΥΔ οι
αντίστοιχοι δυνητικοί Δικαιούχοι για τις ερευνητικές προτάσεις που θα εγκριθούν για
χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
research@epeaek.gr θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Πρόσκλησης.

