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"Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015"

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/10/2013
Συνολική δαπάνη: 5 εκατ. ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 

Περίληψη

Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη «Διμερή Ε&Τ
Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες
ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς
Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους
 φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας:  

https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/  

Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την
εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

Περιφέρειες:

Όλη η Ελλάδα,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από
ελληνικής πλευράς  ή οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να
συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις της συνεργαζόμενης χώρας. Από ελληνικής
πλευράς οι επιχειρήσεις  θα  πρέπει να συμμετέχουν  στην υλοποίηση του έργου
 με ποσοστό κατ' ελάχιστον 30% (να αντιστοιχεί το έργο τους τουλάχιστον στο
30% των επιλέξιμων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
συνεργασίας).

Προτεραιότητα, από την ελληνική πλευρά, θα δοθεί σε έργα στα οποία
συμμετέχουν  και  ελληνικοί ερευνητικοί φορείς (συνεργασία ελληνικών
επιχειρήσεων με ελληνικούς ερευνητικούς φορείς). 

Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς -
διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου

 Υπογραμμίζονται επίσης τα ακόλουθα:

 Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν χωρίς  συνεργασία με την άλλη χώρα 
αποκλείονται από τη διαδικασία. 
Για την υποβολή πρότασης είναι  απαραίτητη η συμμετοχή ιδιωτικών

https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/
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επιχειρήσεων από ελληνικής πλευράς οι οποίες θα συνεργαστούν με
ιδιωτικές επιχειρήσεις  και φορείς  του Ισραήλ.
Η σύμπραξη μεταξύ  επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε επίπεδο
χώρας όταν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν θεωρείται πλεονέκτημα
(παρ. 9.2.2 ιεράρχηση προτάσεων).
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια
οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό (ή
ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία). 
Όσον αφορά στις  ΟΕ & Ε.Ε. είναι απαραίτητη η  υπερδωδεκάμηνη χρήση.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη που μπορεί να εγκριθεί για κάθε έργο δεν θα
υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Ο αριθμός των  φορέων που συνεργάζονται σε κάθε πρόταση θα πρέπει 
τεκμηριωμένα να αντανακλά τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.
Η  διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει τα δύο
χρόνια (έως  τον Σεπτέμβριο του 2015).

Δεν θα εξετάζονται προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την
προβλεπόμενη. 

Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από
άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες από πλευράς Ελλάδας:

Γενική  Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

Μεσογείων 14-18 

115 10 ΑΘΗΝΑ, ΤΘ 146 31

 

Δρ. Ι. Σταμέλου τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr

κ . Μάρη Ασημακοπούλου (MSc): τηλ. 210-7458171, e-mail: masi@gsrt.gr

κ. Θεοδώρα Βαλεριάνου (MSc): 21074098, email: d.valerianou@gsrt.gr

Επισημαίνεται ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα
δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ ειδικό πεδίο απαντήσεων σε συχνές
ερωτήσεις (FAQ).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και υποστήριξη, αναφορικά με το σύστημα
ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη
ηλεκτρονική διεύθυνση: platform_support@gsrt.gr 

 

Πληροφορίες από πλευράς Ισραήλ:

ISERD : Mr. Uzi Bar-Sadeh +972-3-5118185, e-mail: uzi [at] matimop.org.il

Αρχεία

Απόφαση Προκήρυξης

Περίληψη Προκήρυξης

Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος

Call Summary

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Apofash%20Prokhryxhs_ELLADA%20_ISRAEL.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Odhgos_Efarmoghs_Sunergasia_Elladas_Israel%20.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Call_Summary_Ellada_Israel.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Perilhpsh_Prokyrhkshs_Ellada_Israel.pdf
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