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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
(Ορίζοντας 2020, Δράσεις Maria Sklodowska – Curie)
Μέσω του προγράμματος RISE παρέχεται η δυνατότητα σημαντικής χρηματοδότησης σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις τους ερευνητές από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από συμπράξεις φορέων (ΜΜΕ, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα)
που περιλαμβάνει αποσπάσεις προσωπικού σε διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η χρηματοδότηση ανά
υποβαλλόμενο εγκριθέν έργο μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό ουσιαστικής χρηματοδότησης 100%.
Επιλέξιμες είναι οι θεματικές περιοχές: Χημεία, Οικονομικές επιστήμες, Πληροφορική/Μηχανική (Engineering). Περιβάλλον και
γεωλογία, Βιολογία (Life sciences), Μαθηματικά, Φυσική, Κοινωνικές επιστήμες, Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Όροι Συμμετοχής
Επιλέξιμοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
(από ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό κλάδο)
•

Ιδιωτικοί φορείς (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται νόμιμα
στην ΕΕ σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας τουλάχιστον
τους τελευταίους έξι μήνες.

•

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ανώτατης εκπαίδευσης που
απονέμουν ακαδημαϊκά πτυχία.

•

Δημόσιοι και ιδιωτικοί ερευνητικοί οργανισμοί.

•

Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Όροι συνεργασίας μεταξύ φορέων
Μια κοινοπραξία μπορεί να γίνει με την συμμετοχή τουλάχιστον
3 ανεξάρτητων μεταξύ τους φορέων από τουλάχιστον 3
διαφορετικές χώρες με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•

Τουλάχιστον 2 από τους φορείς πρέπει να είναι από κράτη –
μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα με τον Ορίζοντα 2020.

•

Αν όλοι οι συμμετέχοντες φορείς είναι από τον ίδιο κλάδο
θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας φορέας από Τρίτη
χώρα.

Επιλέξιμο Προσωπικό
Η ανταλλαγή προσωπικού αφορά σε:
•
νέους ερευνητές (με εμπειρία 6 μήνες ως 4 έτη),
•
πεπειραμένους ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού ή με
εμπειρία 4 και περισσότερα έτη),
•
διοικητικό προσωπικό, προσωπικό διαχείρισης και τεχνικό
προσωπικό που υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας στους συμμετέχοντες φορείς για τουλάχιστον 6
μήνες.
Επιτρεπόμενες αποσπάσεις/ανταλλαγές προσωπικού
Οι αποσπάσεις μπορούν να γίνουν:
•
είτε μεταξύ ενός ακαδημαϊκού και ενός μη-ακαδημαϊκού
φορέα μεταξύ 2 κρατών-μελών και συνδεδεμένων και
αντιστρόφως (ευρωπαϊκή / διακλαδική),
•
είτε από φορέα κράτους-μέλους σε φορέα τρίτης χώρας
ανεξαρτήτως κλάδου και αντιστρόφως (διεθνής), εφόσον ο
φορέας από την τρίτη χώρα είναι επιλέξιμος για
χρηματοδότηση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
(Η μονομερής απόσπαση προσωπικού είναι δυνατή)
Διάρκεια αποσπάσεων: 1-12 μήνες για κάθε εργαζόμενο

Συντονισμός και Οικονομική διαχείριση
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση
του έργου είναι οι δικαιούχοι (φορείς από χώρες κράτη-μέλη),
οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν στον Εκτελεστικό
Οργανισμό Έρευνας (Research Executive Agency - REA) τις
αποσπάσεις τόσο των ιδίων όσο και των εταίρων και να
διαμοιράζουν την ευρωπαϊκή συνεισφορά κατά τα
συμφωνηθέντα.
Κάθε συνεργαζόμενος φορέας από τρίτη χώρα θα πρέπει να
υποβάλλει Επιστολή Ανάληψης Δέσμευσης υπογεγραμμένη
από νόμιμο εκπρόσωπό του.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
Οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα
υπολογίζονται κατά το στάδιο υποβολής με τη συμπλήρωση
των ανθρωπομηνών απόσπασης που προβλέπονται από την
πρόταση και δεν απαιτείται σύνταξη προϋπολογισμού για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αναλυτικά προβλέπονται:
Α) Χρηματοδότηση για τον φορέα που αποσπά ερευνητές:
•
Μη μισθολογική δαπάνη προσωπικού ανά ανθρωπομήνα
απόσπασης (ταξιδιωτικά έξοδα, στέγαση και έξοδα
παραμονής): επιδότηση 2.000€ ανά ανθρωπομήνα
απόσπασης.
Β) Χρηματοδότηση για τον φορέα που υποδέχεται ερευνητές:
•
Δαπάνες για έρευνα, εκπαίδευση και υποστήριξη του
δικτύου
ανταλλαγών
(αναλώσιμα,
εργαστηριακές
δαπάνες, συμμετοχή σε συνέδρια, συντονισμός και
δραστηριότητες δικτύωσης): επιδότηση 1.800€ ανά
ανθρωπομήνα υποδοχής.
•
Διοικητικές και έμμεσες δαπάνες (διοικητική και
οικονομική διαχείριση και επιμελητεία, ανθρώπινοι πόροι,
νομικοί σύμβουλοι κλπ): επιδότηση 700€ ανά
ανθρωπομήνα υποδοχής.
Οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του
έργου (προπληρωμές, ενδιάμεσες πληρωμές και τελικές
πληρωμές)
Προϋπολογισμός προγράμματος για το 2017: 80 εκατομμύρια
ευρώ
Μέγιστος
προβλεπόμενος
αριθμός
επιδοτούμενων
ανθρωπομηνών: 540 ανθρωπομήνες ανά έργο
Διάρκεια έργου
Η μέγιστη χρονική διάρκεια του ενός έργου είναι τα 4 έτη.
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Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ κατόπιν εγγραφής. Η
υποβολή της πρότασης γίνεται από τον συντονιστή του έργου. Η συνολική πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 σελίδες και
συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα.
Αξιολόγηση προτάσεων
Οι προτάσεις αξιολογούνται κεντρικά στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. H αξιολόγηση γίνεται μέσω των εξής
κριτηρίων:
•
Αρτιότητα του έργου (excellence)
•
Επιπτώσεις και αποτελέσματα του έργου (Impact)
•
Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation
Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς 0 - 5 μονάδων για κάθε ένα κριτήριο. Η βαρύτητα βαθμολόγησης
κάθε κριτηρίου είναι αντίστοιχα 1,2 και 3.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η τρέχουσα προκήρυξη του προγράμματος έχει έναρξη την 1η Δεκεμβρίου 2016 και προθεσμία υποβολής την 5η Απριλίου 2017,
17.00 CET.
Έναρξη προγράμματος
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται έως 5 μήνες μετά την προθεσμία υποβολής τους. Για τα προγράμματα που θα επιλεγούν η
ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Επιχορήγησης ορίζεται σε έως 8 μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολών.

Καταβολή των ενισχύσεων
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων καταβάλλεται στον συντονιστή του έργου όπως προβλέπει η συμφωνία επιχορήγησης. Ο
συντονιστής υποχρεούται στην κατάλληλη κατανομή της ενίσχυσης στους εταίρους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της
συνεργασίας.
Στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm παρατίθενται σχετικές
λεπτομέρειες για την δράση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το
συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
•
Άγγελος Μαγκλής τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
•
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944914330, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
•
Κοσμάς Δελβενιώτης τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, emal: delveniotis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών:
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

Σελίδα 2

