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Γιατί υπέβαλα πρόταση στο ERC; 

• Έρευνα υψηλού επιπέδου 

• High risk – high gain προτάσεις 

• Σχετική ευελιξία στην εφαρμογή του προγράμματος 

• Δεν μετράει εναντίον του ερευνητή ο χρόνος για άδεια μητρότητας  

• 5-ετής διάρκεια 

• Αξιολογείται ο ερευνητής και η πρόταση  δυνατότητα μεταβίβασης 

• Ποσοστό επιτυχίας 10-12% 

 

 

 Marie Curie IEF (2011-2013) 



Το χρονικό της πρότασής μου 

• ERC Starting Grant Call 2015 
• υποβολή: Νοέμβριος 2015 

• συνέντευξη: Ιούνιος 2016 

• αποτέλεσμα: Αύγουστος 2016 

• έναρξη: Απρίλιος 2017 

 

• A genomics and systems biology approach to explore the molecular 
signature and functional consequences of long-term, structured fasting in 
humans  
 



Η συμβολή του προγράμματος ERC στη σταδιοδρομία των 
νέων ερευνητών 



ERC StG 



Συμβουλές επιτυχίας - (τι έκανα εγώ) 

1. Timing 

2. Βιογραφικό ερευνητή 

3. Ιδέα - ερευνητική πρόταση 

4. Προετοιμασία 

Μη ξεχνάτε: 
 προσπαθείτε να πείσετε κάποιον να σας δώσει πολλά χρήματα 



Timing 



Βιογραφικό ερευνητή 

• «Πουλήστε» τον εαυτό σας! 
• Καθοριστικός ρόλος βιογραφικού και το track record 

• Δημοσιεύσεις, χρηματοδοτήσεις, βραβεία, impact στην επιστημονική κοινότητα, 
στην επιχειρηματικότητα, leadership and management skills, συμμετοχή σε συνέδρια 
και workshops, προσκλήσεις για ομιλίες, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, …  

 

• Δείξτε ότι έχετε την ικανότητα να διαμορφώσετε και να δημιουργήσετε νέα 
ερευνητικά πεδία 

 

• Ελέγξτε τη λίστα των τελευταίων υποτρόφων, τους αριθμούς και τα 
επιτεύγματά τους για να δείτε περίπου με ποιους έχετε να αναμετρηθείτε 

 

 



Ερευνητική πρόταση: προσελκύστε την προσοχή των κριτών 



Ερευνητική πρόταση: high risk - high gain 

risky… 

 Για να υπάρχει το ενδεχόμενο υψηλής απόδοσης, η πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει ρίσκο (αλλιώς η μελέτη θα είχε γίνει ήδη) 
 

 Ο σχεδιασμός της πρότασης όμως πρέπει να μειώνει το ρίσκο και για κάθε 
ρίσκο πρέπει να υπάρχει ένα Plan B  



Αλλιώς, high risk – no gain 



Ερευνητική πρόταση: impact (απήχηση) 

 Απήχηση & καινοτομία: 
 Γιατί η πρόταση είναι καινοτόμος; 
 Γιατί είναι χρήσιμη αυτή τη χρονική στιγμή; 



Ερευνητική πρόταση: high risk - high gain + impact 



Προετοιμασία 

• Κατανοήστε τη διαδικασία 
Διαβάστε προσεκτικά τις online οδηγίες του ERC 

1. Information for Applicants  

2. Guide for Peer Reviewers 

 

• Επιλέξτε με προσοχή το panel 
• Ποιος είναι panel chair; 

• Ποιοι έχουν συμμετάσχει στο panel στο παρελθόν; 

 

• Ξεκινήστε νωρίς  
• Ακόμα και αν έχετε την τέλεια ερευνητική πρόταση, ξεκινήστε μήνες πριν την προθεσμία 

• Διάβασμα και συλλογή δεδομένων: πρόσφατη βιβλιογραφία, review articles 

• Διαμόρφωση ιστορίας, οργάνωση υλικού, έλεγχος βιβλιογραφίας, στρώσιμο και τελειοποίηση 
πρότασης, επίλυση προβληματικών σημείων, διόρθωση  ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ 

Αυτοί πρέπει 
να πειστούν 



Προετοιμασία 

• Επιζητήστε σχόλια και feedback 
• Συζητήστε τις ιδέες και την πρότασή σας με άλλους επιστήμονες στον κλάδο σας αλλά και 

εκτός αυτού. Την βρίσκουν ενδιαφέρουσα;  

 

• Συζητήστε με κάποιον που έχει υποβάλει επιτυχημένη πρόταση στο ERC  
• Φλέμιγκ: 3 προγράμματα ERC (Κόλλιας, Ταλιανίδης, Φουστέρη) 

 

• Εξαντλήστε το online υλικό: 
• Site με συμβουλές πχ Reflections From A 

Participant (now ERC grantee and Panel Member) 
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/NIR/ERC/2.%20ERC
%20start%20grant%20advice.pdf 

• Επιτυχείς προτάσεις δημοσιευμένες online 

http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/NIR/ERC/2. ERC start grant advice.pdf
http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/NIR/ERC/2. ERC start grant advice.pdf


Προετοιμασία 

• Ξεκάθαρος τίτλος – ξεκάθαρο abstract 
• Κάντε τον κριτή να ενδιαφερθεί με μόλις μια γρήγορη ματιά στον τίτλο και το abstract  

 

• Ξεκάθαρη δομή και σχέδιο 
• Τasks, milestones, evaluations, measurable success criteria 
• Πείστε τους κριτές ότι μπορείτε να οργανώσετε και να διεκπεραιώσετε το έργο 
• Μπείτε στο θέμα χωρίς πολλή καθυστέρηση, χρήση ξεκάθαρης γλώσσας, χωρίς 

πολλούς πολύ εξειδικευμένους όρους (όσο γίνεται)  
 

• Διαβάστε και ξαναδιαβάστε το κείμενο 

Think of the reviewer as an old, bored, nasty, 
uninterested, overloaded, overcommitted, latently 

aggressive, and totally uninterested ignorant doofus 



Καλή επιτυχία! 





• ;lksg;lkasgkwe 



 


