1. Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων;
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από την 15η Ιουνίου 2011 μέχρι και την
30η Ιουνίου 2011 (έως τις 12.00 το μεσημέρι) μέσω ειδικού Συστήματος Υποβολής
Αιτήσεων που θα είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος μόνο κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
2. Τι στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν κατά την αίτησή μας;
Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του Συστήματος Υποβολής
Αιτήσεων:
1. Στοιχεία Συντονιστή Ομάδας και σύντομο βιογραφικό (έως 2 σελίδες)
2. Στοιχεία Μελών Ομάδας και σύντομο βιογραφικό (έως 2 σελίδες)
3. Τίτλος μελέτης και περίληψη 150 λέξεων, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
4. Προσδιορισμός γνωστικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται η προτεινόμενη μελέτη
βάσει της κατηγοριοποίησης που είναι διαθέσιμη εδώ.
5. Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μελέτης, συμπεριλαμβανομένων του
σκεπτικού, της μεθοδολογίας και της σημασίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η
περιγραφή αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις. Παρακαλούμε να
σημειώσετε εάν η μελέτη σας αποτελεί συνέχεια μελετητικού έργου που είχε στο
παρελθόν χρηματοδοτηθεί από άλλο φορέα.
6. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
7. Περιγραφή του τελικού προϊόντος / παραδοτέων της μελέτης.
8. Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επιβαρύνσεων, όπως παρακρατήσεων, φόρων κ.λπ.
9. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, στο οποίο να αποτυπώνονται τα
στάδια υλοποίησης αυτής.
10. Περιγραφή των εργασιών που θα αναλάβει ο Συντονιστής της Ομάδας, καθώς και
κάθε μέλος αυτής.
3. Ποια γνωστικά πεδία θεωρούνται επιλέξιμα; Δεκτές θα γίνονται όλες οι προτάσεις
που εντάσσονται στα ευρύτερα πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών, των θετικών επιστημών και των επιστημών της ζωής. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω κατάταξη των γνωστικών πεδίων δείτε εδώ
την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται στην παρούσα πρόσκληση.
4. Η πρότασή μας μπορεί να εντάσσεται σε παραπάνω από ένα γνωστικά πεδία;
Θα πρέπει να ορίσετε ως πρωτεύον ένα εκ των τριών γνωστικών πεδίων που ορίζονται
στην πρόσκληση, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε προαιρετικά και
δευτερεύοντα γνωστικά πεδία στα οποία εντάσσεται η πρότασή σας.
5. Πώς θα ενημερωθούμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης έγινε επιτυχώς;
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και δεδομένου ότι έχετε υποβάλει πλήρη

πρόταση μέσω του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά
αποδεικτικό παραλαβής της πρότασης.
6. Μπορούμε να αποστείλουμε την πρότασή μας με άλλο τρόπο; Η πρότασή σας θα
πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά ως ανωτέρω.
7. Σε ποια γλώσσα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση; Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί
στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
8. Μπορούμε να στείλουμε συμπληρωματικά στοιχεία της πρότασης μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής; Δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου
μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
9. Πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να υπάγονται στον ίδιο φορέα; Όχι, δεν είναι
απαραίτητο.
10. Είναι απαραίτητο να αναφερθούν ονομαστικά τα μέλη της ομάδας; Ναι, είναι
απαραίτητη η ονομαστική αναφορά όλων των μελών της ομάδας, καθώς και η
προσκόμιση των βιογραφικών τους σημειωμάτων.
11. Πρέπει τα εμπλεκόμενα μέλη να είναι Έλληνες πολίτες; Δεν είναι υποχρεωτικό.
Μπορούν να συμμετάσχουν και αλλοδαποί μελετητές/συντονιστές.
12. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών της μελετητικής ομάδας; Ο
αριθμός των μελών κάθε ομάδας ορίζεται από 2 έως 5 άτομα,
συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή (δηλαδή, ο συντονιστής
συνεπικουρείται από ένα έως τέσσερα, το πολύ, μέλη).
13. Δύναται κάποιος μελετητής να συμμετέχει σε πολλαπλές ομάδες; Πόσες
προτάσεις δύναται να υποβάλει μια μελετητική ομάδα; Κάθε συντονιστής και
μελετητής μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία ομάδα και κάθε ομάδα δύναται
να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
14. Ποιος φορέας κάνει τη διαχείριση του ποσού; Για ομάδες από ΑΕΙ, ΤΕΙ και
Ερευνητικά Ιδρύματα η διαχείριση γίνεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς του
κάθε Ιδρύματος. Σε περίπτωση ανεξάρτητων ομάδων, από την ίδια την ομάδα, και
σε περίπτωση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) από την ίδια την Οργάνωση.
15. Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες για την εκπόνηση της μελέτης; Ενδεικτικές
επιλέξιμες δαπάνες: αμοιβές, μετακινήσεις, εξοπλισμός και σχετικά αναλώσιμα,
παρακρατήσεις και φόροι, λοιπά έξοδα. Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και
πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό κάθε επιμέρους κατηγορίας
δαπανών, όπου εμπίπτει.
16. Προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά ανά επιλέξιμη δαπάνη; Με εξαίρεση την
κατηγορία Λοιπών Εξόδων που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού
προϋπολογισμού, για τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπάρχουν
προκαθορισμένες ποσοστώσεις.
17. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του συντονιστή της ερευνητικής ομάδας; Ναι,
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

18. Απαιτούνται παραστατικά-προσφορές για τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες; Για
την υποβολή της πρότασής σας δεν απαιτούνται. Σε περίπτωση που επιλεγεί η
πρότασή σας προς χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα.
19. Πώς θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης; Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και την ημέρα της
ανάρτησής τους θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα σε όλες τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των επικεφαλής των ομάδων που υπέβαλαν πρόταση.
20. Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση με το Ίδρυμα; Οι
επιλεχθείσες ομάδες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Ίδρυμα, στην οποία
θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι χρηματοδότησης και εκπόνησης της μελέτης.
21. Σε περίπτωση που η πρότασή μας απορριφθεί μπορούμε να πληροφορηθούμε
την κατάταξή μας στη διαδικασία αξιολόγησης; Δεν θα ανακοινωθούν
πληροφορίες που σχετίζονται με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
22. Σε ποιον θα περιέλθουν τα πνευματικά δικαιώματα των χρηματοδοτούμενων
μελετών; Τα πνευματικά δικαιώματα των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν από
το Ίδρυμα περιέρχονται στους δημιουργούς της μελέτης.
23. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εκπόνησης των μελετών που θα εγκριθούν;
Ημερομηνία έναρξης εκπόνησης των επιλεχθέντων μελετών θεωρείται η 2/1/2012
με λήξη την 3/12/2012.

