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Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο
Τα Προγράµµατα Πλαίσια υλοποιούνται από το 1984 και καλύπτουν µια περίοδο πέντε ετών µε το
τελευταίο έτος του ενός να επικαλύπτεται µε το πρώτο του επόµενου. Το τρέχον Πρόγραµµα
Πλαίσιο είναι το 7ο (FP7) και θα καλύψει µια περίοδο επτά ετών, από το 2007 έως 2013.

∆οµή και προϋπολογισµός του FP7
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερα ειδικά προγράµµατα, τα οποία
αντιστοιχούν σε ισάριθµους µείζονες στόχους της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής:
Συνεργασία: Θα υποστηριχθούν οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
συνεργατικών έργων, των δικτύων και του συντονισµού ερευνητικών προγραµµάτων. Η
διεθνής συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού του
σκέλους.
Ιδέες: Θα συσταθεί ένα αυτόνοµο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας µε αποστολή να
υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας αιχµής που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία των ίδιων
των ερευνητών και διεξάγονται από µεµονωµένες οµάδες, ανταγωνιζόµενες µεταξύ τους σε
ευρωπαϊκό
επίπεδο,
σε
οποιοδήποτε
επιστηµονικό
και
τεχνολογικό
πεδίο,
συµπεριλαµβανοµένων της µηχανικής, των κοινωνικοοικονοµικών και των ανθρωπιστικών
επιστηµών.
Άνθρωποι: Θα ενισχυθούν οι δραστηριότητες υποστήριξης της κατάρτισης, της επιµόρφωσης
και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών, οι λεγόµενες “δράσεις Μαρία Κιουρί”, οι
οποίες πλέον θα εστιάζονται περισσότερο στα καίρια ζητήµατα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων
και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών και την εδραίωση ισχυρών δεσµών µε τα
εθνικά συστήµατα.
Ικανότητες: Υποστηρίζονται βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι ευρωπαϊκές
ικανότητες έρευνας και καινοτοµίας:
οι υποδοµές έρευνας· η έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ
οι περιφερειακές συσπειρώσεις µε άξονα την έρευνα
η πλήρης απελευθέρωση του ερευνητικού δυναµικού των “περιφερειών σύγκλισης” της ΕΕ
η ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό
οι “οριζόντιες” δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας
Μέσω των τεσσάρων αυτών ειδικών προγραµµάτων επιδιώκεται η δηµιουργία ευρωπαϊκών πόλων
αριστείας. Επιπλέον, προβλέπεται ένα ειδικό πρόγραµµα για τις µη πυρηνικές δράσεις του Κοινού
Κέντρου Ερευνών.
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Το πρόγραµµα που αφορά τη συνεργασία χωρίζεται σε επιµέρους προγράµµατα, τα οποία θα
διατηρούν κατά το δυνατόν αυτονοµία εφαρµογής, αλλά παράλληλα θα χαρακτηρίζονται από
αµοιβαία συνοχή και συνέπεια, καθιστώντας δυνατή την υιοθέτηση κοινών, διαθεµατικών
προσεγγίσεων για τα ερευνητικά αντικείµενα κοινού ενδιαφέροντος.
Οι εννέα θεµατικοί τοµείς και οι αντίστοιχες δραστηριότητες που έχουν καθορισθεί για το σκέλος
“συνεργασία” είναι οι εξής:
Υγεία
Βιοτεχνολογία: εργαλεία και τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία της ανθρώπινης
υγείας
Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας
Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους ευρωπαίους
πολίτες
Tρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του εδαφικού, του δασικού και του
υδάτινου περιβάλλοντος
“Από το τραπέζι έως το αγρόκτηµα”: Τρόφιµα, υγεία και ευεξία
Εφαρµογές των βιοεπιστηµών και των βιοτεχνολογιών στην ανάπτυξη και την παραγωγή
αειφόρων, µη εδώδιµων προϊόντων και διαδικασιών
Tεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ
Ολοκλήρωση τεχνολογιών
Έρευνα εφαρµογών
Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες
Nανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες
Υλικά
Νέα παραγωγή
Ολοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές
Ενέργεια
Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων
Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας για τη θέρµανση και τη ψύξη
Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µηδενικών
εκποµπών
Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα
Ευφυή ενεργειακά δίκτυα
Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας
Η γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής
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Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)
Αλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοι
Αειφόρος διαχείριση των πόρων
Περιβαλλοντικές τεχνολογίες
Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία εκτίµησης
Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)
Αεροναυτική και εναέριες µεταφορές
Επίγειες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές)
Υποστήριξη του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήµατος παγκόσµιας πλοήγησης (Galileo)
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε µια κοινωνία της γνώσης
Συνδυασµός οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων µε µια ευρωπαϊκή
προοπτική
Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές τους
Η Ευρώπη στον κόσµο
Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες
∆ραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης
Ασφάλεια και διάστηµα
Ασφάλεια
Προστασία από την τροµοκρατία και την εγκληµατικότητα
Ασφάλεια υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
Ασφάλεια των συνόρων
Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσεων
∆ιάστηµα
Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας
Εξερεύνηση του διαστήµατος
ΕΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής επιστήµης και τεχνολογίας
Οι θεµατικοί τοµείς του προγράµµατος «ικανότητες» είναι:
Υποδοµές Έρευνας
Υποστήριξη των υφιστάµενων υποδοµών έρευνας
Υποστήριξη νέων υποδοµών έρευνας
Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ
Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ
Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ
Περιοχές Γνώσης
Ερευνητικό δυναµικό
Επιστήµη στην Κοινωνία
Συντονισµένη ανάπτυξη πολιτικών έρευνας
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας
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Ο προϋπολογισµός του FP7 ανά πρόγραµµα και θεµατικό τοµέα (σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ)
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(εκατοµµύρια €)

Υγεία

6100

Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία

1935

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

9050

Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες
παραγωγής

3475

Ενέργεια

2350

Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)

1890

Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της Αεροναυτικής)

4160

Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες

623

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιάστηµα 1430
Ασφάλεια και ∆ιάστηµα
Ασφάλεια 14000
Σύνολο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

32413

Ι∆ΕΕΣ

Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Έρευνας

7510

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

∆ράσεις Μαρί Κιουρί

4750

Υποδοµές Έρευνας

1715

Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ

1336

Περιοχές Γνώσης

126

Ερευνητικό δυναµικό

340

Επιστήµη στην Κοινωνία

330

Συντονισµένη ανάπτυξη πολιτικών έρευνας

70

∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας

180

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

4097

Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών

1751

ΣΥΝΟΛΟ

50521
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Συµµετοχή
Γενικά οποιαδήποτε εταιρεία, πανεπιστήµιο, ερευνητικό κέντρο, οργανισµός, ή φυσικό πρόσωπο,
από οποιαδήποτε χώρα µπορεί να συµµετάσχει σε µια συνεργασία (γνωστή ως έµµεση δράση)
αρκεί να πληρεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Χώρες που µπορούν να συµµετάσχουν
Παρότι οι συµµετέχοντες µπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες
χωρών οι οποίες µπορεί να έχουν διαφορετικού είδους δικαιώµατα συµµετοχής για συγκεκριµένα
προγράµµατα:
•

Χώρες µέλη – Οι 27

•

Συνδεδεµένες χώρες – µε συµφωνίες συνεργασίας επιστήµης και τεχνολογίας που
περιλαµβάνουν συµµετοχή στον προϋπολογισµό του ΠΠ7

•

Υποψήφιες χώρες – υποψήφιες για µελλοντική ένταξη

•

Τρίτες χώρες – Οι συµµετοχή οργανισµών και προσώπων που δεν είναι εγκαταστηµένα σε
χώρες των παραπάνω κατηγοριών δικαιολογείται για την επιπλέον συνεισφορά στους
στόχους του ΠΠ7

Κοινοπραξίες που µπορούν να συµµετάσχουν
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρηµατοδότηση µέσω του ΠΠ7 θα πρέπει να ζητηθεί µέσω της
δηµιουργίας µιας κοινοπραξίας µε σκοπό την υποβολή µιας πρότασης σαν απόκριση σε κάποια
κλήση. Οι ακριβείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοπραξίες συνοπτικά είναι:
Έµµεσες δράσεις: Τουλάχιστον τρεις νοµικές οντότητες πρέπει να συµµετάσχουν, η κάθε µιά
από αυτές εγκατεστηµένη σε χώρα µέλος ή συνδεδεµένη χώρα και να µην υπάρχουν δύο
εγκατεστηµένες στην ίδια χώρα µέλος ή συνδεδεµένη χώρα. Και οι τρεις νοµικές οντότητες
πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, δηλαδή να µην είναι θυγατρικές του ίδιου οργανισµού
ή µεταξύ τους.
Έµµεσες δράσεις που αφορούν χώρες διεθνούς συνεργασίας: Ειδικοί όροι ισχύουν για
χώρες διεθνούς συνεργασίας µε χώρες µέλη ή συνδεδεµένες χώρες. Οι ελάχιστες
προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
Πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον τέσσερις νοµικές οντότητες
Τουλάχιστον δύο από τις νοµικές οντότητες πρέπει να είναι εγκατεστηµένες σε χώρες µέλη
ή συνδεδεµένες χώρες, αλλά να µην είναι δύο από αυτές εγκατεστηµένες στην ίδια χώρα
Τουλάχιστον δύο από τις νοµικές οντότητες πρέπει να είναι εγκατεστηµένες σε χώρες
διεθνούς συνεργασίας, αλλά να µην είναι δύο από αυτές εγκατεστηµένες στην ίδια χώρα
Όλες οι νοµικές οντότητες πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους
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∆ράσεις συντονισµού και υποστήριξης, και εκπαίδευση και ανάπτυξη καριέρας για
ερευνητές: Για δράσεις συντονισµού και υποστήριξης, και δράσης υπέρ της εκπαίδευσης και
ανάπτυξης καριέρας ερευνητών, η ελάχιστη προϋπόθεση θα είναι η συµµετοχή µίας νοµικής
οντότητας
Ερευνητικά προγράµµατα «αιχµής» οδηγούµενα από ερευνητές: Η ελάχιστη προϋπόθεση
για τέτοιου είδους ερευνητικά προγράµµατα είναι η συµµετοχή µίας νοµικής οντότητας
εγκατεστηµένης σε χώρα µέλος ή συνδεδεµένη χώρα
Μοναδικοί συµµετέχοντες: Όπου οι ελάχιστες συνθήκες για έµµεση δράση ικανοποιούνται
από έναν αριθµό από νοµικές οντότητες, οι οποίες µαζί σχηµατίζουν µία νοµική οντότητα, η
τελευταία µπορεί να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση, αρκεί να είναι
εγκατεστηµένος σε χώρα µέλος ή συνδεδεµένη χώρα. Η συµµετοχή φυσικών προσώπων θα
διασφαλίζει ότι η δηµιουργία και ανάπτυξη επιστηµονικής αριστείας δεν περιορίζονται σε
Κοινοτική χρηµατοδότηση έργων που περιλαµβάνουν µόνο νοµικά πρόσωπα, και διασφαλίζει
επίσης την συµµετοχή ΜΜΕ που δεν είναι νοµικά πρόσωπα.

Χρηµατοδότηση
Για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας προτείνονται τρεις µορφές επιχορηγήσεων:
απόδοση επιλέξιµων δαπανών, κατ' αποκοπή ποσά, και χρηµατοδότηση βάσει κατ'αποκοπή
ποσοστών (η τελευταία µπορεί να βασίζεται σε κλίµακα µοναδιαίου κόστους αλλά και να
περιλαµβάνει κατ' αποκοπή ποσοστά για τις έµµεσες δαπάνες). Οι τρεις αυτές µορφές
επιχορηγήσεων µπορούν να χρησιµοποιούνται για να καλύψουν το σύνολο της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς της Κοινότητας σε έναν µηχανισµό χρηµατοδότησης, είτε µεµονωµένα είτε σε
συνδυασµό. Για τους περισσότερους µηχανισµούς χρηµατοδότησης, η απόδοση των επιλέξιµων
δαπανών είναι η µέθοδος που θα χρησιµοποιείται κατά προτίµηση, ιδίως στις αρχές της
εφαρµογής του ΠΠ7. Η χρηµατοδότηση βάσει κατ'αποκοπή ποσών και κατ'αποκοπή ποσοστών θα
εισαχθεί σταδιακά και, αν έχει επιτυχία, θα χρησιµοποιηθεί εκτενέστερα.
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα καλύπτει ποσοστό µέχρι και 50% των
επιλέξιµων δαπανών, αφαιρουµένων των εσόδων, για τις δραστηριότητες έρευνας και επίδειξης.
Για τις ΜΜΕ, τους δηµόσιους φορείς, τα ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και τους µη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισµούς, προβλέπεται επιπλέον ποσοστό
απόδοσης µέχρι και 25% για τις δραστηριότητες έρευνας. Για τις δράσεις έρευνας αιχµής, οι
επιλέξιµες δαπάνες των παντός τύπου νοµικών οντοτήτων θα αποδίδονται κατά 100%. Οι
επιλέξιµες δαπάνες όλων των άλλων δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
υπάγονται σε δράσεις συντονισµού και στήριξης, και σε δράσεις υποστήριξης της κατάρτισης και
της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών, θα αποδίδονται σε ποσοστό µέχρι και 100% για όλες
τις νοµικές οντότητες.
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Περισσότερες λεπτοµέρειες και διευκρινήσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής υπάρχουν
στα Ελληνικά στο κείµενο: http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/2620EL.pdf

Προσκλήσεις για προτάσεις
Κλήσεις για προτάσεις έργων (ή έµµεσες δράσεις) εκδίδονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις οι οποίες
ισχύουν για τα συγκεκριµένα προγράµµατα. Μπορείτε να τις παρακολουθείτε στη διεύθυνση:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

∆ηµιουργία κοινοπραξίας
Στις περιπτώσεις που για την συµµετοχή σε έµµεσες δράσεις απαιτείται η δηµιουργία
κοινοπραξίας, οι νοµικές οντότητες που αποτελούν την κοινοπραξία θα πρέπει να συντάξουν ένα
συµφωνητικό το οποίο θα πρέπει να καθορίζει τα ακόλουθα;
•

Την εσωτερική οργάνωση της κοινοπραξίας

•

Την κατανοµή της οικονοµικής συµβολής της Κοινότητας

•

Επιπλέον όρους για την διάχυση και χρήση των αποτελεσµάτων συµπεριλαµβανόµενων
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας

•

Την επίλυση εσωτερικών διενέξεων

Χρήσιµοι σύνδεσµοι
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://www.ekt.gr/fp7/
http://www.euractiv.com/en/science/7th-research-framework-programme-fp7/article-117494
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