




 

I. Προετοιµασία πρότασης και Συµµετοχή  
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

 
 
Το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2002 – 2006 (6ο ΠΠ) 
 
Το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο αποτελεί ένα σύνολο δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
χρηµατοδότηση και προαγωγή της έρευνας. Το 6ο ΠΠ έχει τρεις κύριες δοµικές ενότητες: 
 
 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

 
Υποστήριξη 
πολιτικών και 
πρόβλεψη 

επιστηµονικών 
και 

τεχνολογικών 
αναγκών 

(SUPPORT) 

 
Έρευνα µε 

αντικείµενο τη 
διερεύνηση 
νέων και 

καινοφανών 
επιστηµονικών 

και 
τεχνολογικών 
προβληµάτων 
και προοπτικών 

(NEST) 
 

 
Οριζόντιες ερευνητικές 

δραστηριότητες µε συµµετοχή 
ΜΜΕ (SME) 
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Ειδικά µέτρα υποστήριξης της 
διεθνούς συνεργασίας (INCO) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Έρευνα και 
καινοτοµία 

(INNOVATION) 

Ανθρώπινοι 
πόροι και 
κινητικότητα 
(MOBILITY) 

Ερευνητικές υποδοµές 
(INFRASTRUCTURES) 

Επιστήµη 
και 

κοινωνία 
(SOCIETY) 

Συντονισµός  
ερευνητικών 

δραστηριοτήτων 
(COORDINATION) 

 
Υποστήριξη 

της 
συνεκτικής 
ανάπτυξης 

των 
πολιτικών 
(POLICIES) 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Ολοκληρωµένα Έργα 

(IP) 
∆ίκτυα Αριστείας 

(NoE) 

Ειδικά 
Στοχοθετηµένα 
Έργα (STREP) 

Στόχοι 

Συνδυάζουν την κρίσιµη 
µάζα δραστηριοτήτων και 
πόρων που απαιτούνται για 
την επίτευξη φιλόδοξων και 
σαφώς προσδιορισµένων 
επιστηµονικών και 
τεχνολογικών στόχων. 
Περιλαµβάνουν συµβατές 
δραστηριότητες (υπό µορφή 
καλά συντονισµένων υπο-
έργων) µεγέθους και δοµής 
ανάλογης µε τη δράση στην 
οποία αποσκοπούν.  Κάθε 
υπο-έργο επικεντρώνεται σε 
διαφορετική δράση του 
συνολικού έργου προς 
επίτευξη του στόχου. 

Αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της επιστηµονικής και 
τεχνολογικής αριστείας σε 
κάποιο συγκεκριµένο 
ερευνητικό θέµα. 
Αποσκοπούν στην 
αντιµετώπιση του 
κατακερµατισµού της 
ευρωπαϊκής έρευνας, µε: 
• ∆ικτύωση πόρων ώστε 

να επιτευχθεί η κρίσιµη 
µάζα 

• ∆ικτύωση 
εµπειρογνωµόνων για 
την επίτευξη 
ευρωπαϊκής 
πρωτοπορίας. 

Στόχος είναι η διάδοση 
της αριστείας πέρα από τα 
όρια της κοινοπραξίας. 

Αποσκοπούν στη 
βελτίωση: 
• Της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας  
µε έµφαση στις 
κοινωνικές ανάγκες 
και κοινοτικές 
πολιτικές 

• Υφισταµένων 
προϊόντων, 
διεργασιών και 
υπηρεσιών 

• Της βιωσιµότητας 
των  νέων 
τεχνολογιών µε 
σκοπό την 
οικονοµική υπεροχή 

∆ραστηριότητες 
έργων 

Κάθε έργο πρέπει να 
περιέχει: 
• Ερευνητικές 

δραστηριότητες 
• Τεχνολογική ανάπτυξη  
• ∆ραστηριότητες επίδειξης 
• Κατάρτιση 
• ∆ιάδοση των 

αποτελεσµάτων 
• ∆ιαχείριση της γνώσης 
• ∆ιαχείριση του έργου 

Κάθε έργο πρέπει να 
περιέχει: 
• Ολοκλήρωση δράσεων 
• Από κοινού έρευνα 
• ∆ράσεις διάχυσης 

αριστείας 
• ∆ιαχείριση του έργου 

Ένα έργο µπορεί να 
έχει τις ακόλουθες 
µορφές: 
• Ερευνητικό έργο για 

απόκτηση γνώσης ή 
βελτίωση 
υφιστάµενων 
προϊόντων, 
διαδικασιών ή 
υπηρεσιών 

• Έργο επίδειξης για 
απόδειξη της 
βιωσιµότητας νέων 
τεχνολογιών 

• ∆ιαχείριση έργου 
Αριθµός εταίρων 
(µερικές 
προκηρύξεις 
απαιτούν 
µεγαλύτερο 
αριθµό εταίρων) 

Τουλάχιστον τρεις εταίροι 
από τρία διαφορετικά Κράτη 
Μέλη ή Συνδεδεµένες 
χώρες από τα οποία δύο 
πρέπει να είναι Κράτη Μέλη 
ή Συνδεδεµένα Υποψήφια 
Κράτη Μέλη.   

Τουλάχιστον τρεις εταίροι 
από τρία διαφορετικά 
Κράτη Μέλη ή 
Συνδεδεµένες χώρες από 
τα οποία δύο πρέπει να 
είναι Κράτη Μέλη ή 
Συνδεδεµένα Υποψήφια 
Κράτη Μέλη.   

Τουλάχιστον τρεις 
εταίροι από τρία 
διαφορετικά Κράτη 
Μέλη ή Συνδεδεµένες 
Χώρες, από τα οποία 
δύο πρέπει να είναι 
Κράτη Μέλη ή 
Συνδεδεµένα 
Υποψήφια Κράτη Μέλη.  

∆ιάρκεια 
Τυπικά µεταξύ 3 και 5 ετών. 
Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει 
χρονικός περιορισµός. 

Τυπικά µέχρι 5 έτη ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, 
µέχρι ένα µέγιστο 7 ετών. 

Τυπικά 2 µε 3 έτη, 
αλλά σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπορεί να 
παραταθεί πέρα των 3 
ετών. 

Αναµενόµενη 
Χρηµατοδότηση 

 10 µε 30 εκατοµµύρια € 
χωρίς ελάχιστο ή µέγιστο 
όριο. 

10 µε 20 εκατοµµύρια € 
χωρίς ελάχιστο ή µέγιστο 
όριο. 

3 µε 5 εκατοµµύρια € 
χωρίς ελάχιστο ή 
µέγιστο όριο. 

Τρόπος 
Χρηµατοδότησης 

Επιχορήγηση ως ποσοστό 
του συνολικού κόστους του 
έργου. 

Χρηµατοδότηση υπό µορφή 
επιχορήγησης για την 
ολοκλήρωση. Ένα 
κατ’αποκοπή ποσό 
διανέµεται σε ετήσιες 
δόσεις. 

Επιχορήγηση  ως  
ποσοστό του συνολικού 
κόστους του έργου. 
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Προτάσεις µπορούν να κατατεθούν µόνο µετά την δηµοσίευση αντίστοιχων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δικτυακό 
τόπο της CORDIS (http://www.cordis.lu). Κάθε πρόσκληση συνοδεύεται από ειδικό πληροφοριακό 
υλικό που περιλαµβάνει έγγραφα, επεξηγήσεις και έντυπα που απαιτούνται για την προετοιµασία 
πρότασης. Οι προσκλήσεις έχουν αυστηρές προθεσµίες  που πρέπει να τηρηθούν. Οι προτάσεις 
αξιολογούνται και επιλέγονται για χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Έπιτροπή, µε τη βοήθεια 
ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η ακριβής διαδικασία 
αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων και των κανόνων δεοντολογίας, δηµοσιεύονται εκ των 
προτέρων. 
 
 
 
Χρήσιµα Έγγραφα 
 
 

 Πρόγραµµα εργασίας (Work Programme) για κάθε δράση των τριών ενοτήτων 
 Οδηγός υποβολής προτάσεων (για κάθε εργαλείο) 
 Οδηγίες για διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων 
 Οδηγίες για αξιολογητές (συγκεκριµένες για κάθε πρόσκληση) 
 Κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων και κανόνες διάδοσης 
των αποτελεσµάτων της έρευνας (Council Regulation 2321/2002).  

 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στα παραπάνω έγγραφα: 
 

 Από την ιστοσελίδα http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm,  επιλέξτε “open calls” για να βρείτε το 
συνολικό κατάλογο των ανοικτών προσκλήσεων. 

 Από την ιστοσελίδα http://fp6.cordis.lu/fp6/activities.htm  επιλέξτε την περιοχή δράσης που σας 
ενδιαφέρει για να βρείτε το πρόγραµµα εργασίας και τις σχετικές προσκλήσεις. 

 
 
 
Προετοιµασία πρότασης 
 
 
1.Έχετε µία ιδέα για κάποιο ερευνητικό έργο; 
 
Προωθείστε το προφίλ σας /  Αναζητήστε εταίρους: 

• SME go Life Sciences : http://www.smesgolifesciences.org 
• CORDIS : http://partners-service.cordis.lu/index.cfm?pos=2 

Μπορεί να είστε ο εταίρος που ψάχνει κάποιος συντονιστής. 
 
  
2. Γνωρίζετε τη θεµατική προτεραιότητα στην οποία εντάσσεται το έργο σας; 
 
Επαληθεύστε τις ερευνητικές δραστηριότητες των διαφόρων προτεραιοτήτων που σας ενδιαφέρουν 
µέσω της ιστοσελίδας: http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm 
Μπορείτε να «κατεβάσετε» τη σύντοµη περιγραφή του 6ου ΠΠ από την ιστοσελίδα: 
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm. 
 
 
3. Έχετε ελέγξει εάν υπάρχει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων;   
 
Κατεβάζετε τις προκηρύξεις µε δύο τρόπους: 

• 
• 

Ιστοσελίδα http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm για τις ανοιχτές προκηρύξεις 

Ιστοσελίδα http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm για τον κατάλογο µε όλες τις προκηρύξεις 
ανά θεµατική προτεραιότητα.  

 
Η διαδικασία της υποβολής προτάσεων ενεργοποιείται µε τη δηµοσίευση της  προκήρυξης. Οι 
προκηρύξεις είναι δηµόσιες προσκλήσεις για υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε µία συγκεκριµένη 
περιοχή του Προγράµµατος Πλαισίου. Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν µέχρι µία συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία (περίπου τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης). Στο κείµενό τους  
προσδιορίζονται επακριβώς τα απαιτούµενα.  
 
Προτάσεις που δεν εκπληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται. 
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4. Έχει περάσει η προθεσµία της προκήρυξης; 
 
Επωφεληθείτε από το διάστηµα µέχρι την επόµενη προκήρυξη για να βελτιώσετε την πρότασή σας και 
να αυξήσετε την πιθανότητα επιτυχίας. 
 
 
5. Έχετε ελέγξει εάν το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο είναι ανοιχτό σε αυτή την προκήρυξη; 
 
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν συνήθως συγκεκριµένα πεδία κάθε προτεραιότητας. 
Τα πεδία περιγράφονται εκτενώς στο Πρόγραµµα Εργασίας (Work Programme). Πρόκειται για ένα 
σχέδιο δράσης που προσδιορίζει τους συγκεκριµένους επιστηµονικούς, τεχνολογικούς, οικονοµικούς 
και κοινωνικούς στόχους κάθε θεµατικής προτεραιότητας. Παρουσιάζει το γενικό υπόβαθρο της 
θεµατικής προτεραιότητας και το λεπτοµερές τεχνικό περιεχόµενο της δραστηριότητας. Το 
Πρόγραµµα Εργασίας ισχύει για ένα έτος και περιλαµβάνει τις διατάξεις για το δεύτερο έτος. 
Συνήθως προδιαγράφει τις προγραµµατισµένες προσκλήσεις και υποδεικνύει τα εργαλεία που θα  
είναι διαθέσιµα σε κάθε πρόσκληση και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρµοσθούν. Η κατανόηση 
των στόχων του Προγράµµατος Εργασίας είναι απαραίτητη για την προετοιµασία µιας καλής 
πρότασης. 
 
 
6. Γνωρίζετε τι είδους έγγραφα απαιτούνται; 
 
Απαιτούµενα έγγραφα: 
• Οδηγός Υποβολής Προτάσεων (Guide for Proposers): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιεύει 

Οδηγούς Υποβολής Προτάσεων που περιέχουν τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν καθώς 
επίσης και πρακτικές συµβουλές για την προετοιµασία και υποβολή µιας πρότασης. Υπάρχει 
συγκεκριµένος Οδηγός Υποβολής Προτάσεων για κάθε εργαλείο σε κάθε πρόσκληση. 

 
• Οδηγούς για τις ∆ιαδικασίες Αξιολόγησης και επιλογή Προτάσεων: Περιγράφει τις βασικές 

διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες συµµετοχής, τους 
οικονοµικούς κανονισµούς και τους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανονισµούς. Οι διαδικασίες 
για την αξιολόγηση προτάσεων βασίζονται σε σαφώς καθορισµένες αρχές: ποιότητα, διαφάνεια, 
ισότιµη µεταχείριση, αµεροληψία, αποδοτικότητα, ταχύτητα και δεοντολογία. 

 
• Οδηγίες για Αξιολογητές: Είναι συγκεκριµένες για κάθε πρόσκληση. Περιγράφουν τα κριτήρια 

αξιολόγησης. 
 
Όλα αυτά τα έγγραφα είναι προσβάσιµα από την ιστοσελίδα κάθε πρόσκλησης. 
 
 
7. Γνωρίζετε πώς να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να υποβάλετε µια πρόταση; 
 
Μόλις µία (βασική) κοινοπραξία αποφασίσει να ετοιµάσει µία πρόταση, πρέπει να γνωστοποιήσει την 
πρόθεσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.cordis.lu/fp6/pre_registration.htm  
 
Η γνωστοποίηση ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι ούτε υποχρεωτική ούτε 
δεσµευτική. 
 
 
8. Γνωρίζετε πώς να προ-ελέγξετε την πρότασή σας; 
 
Η κοινοπραξία «SMEs go LifeSciences» σας προσφέρει δωρεάν βοήθεια κατά τη διάρκεια της 
προετοιµασίας της πρότασης. Ο προκαταρκτικός αυτός έλεγχος είναι χρήσιµος για να βεβαιωθείτε 
πως πληρείτε τα κριτήρια συµµετοχής. Οι συµβουλές είναι ανεπίσηµες και µη δεσµευτικές. 
 
Χρησιµοποιήστε τον προ-έλεγχο !  
Εκµεταλλευθείτε αυτή τη δυνατότητα ! 
 
 
9. Ελέγξατε εάν η κατάθεση της πρότασης γίνεται σε 1 ή 2 στάδια; 
 
Σε ορισµένες προσκλήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρµόζει διαδικασία υποβολής προτάσεων σε 
δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πρέπει να κατατεθεί µόνο µία σύντοµη περιγραφή της πρότασης. Αυτή 
η συνοπτική πρόταση θα αξιολογηθεί βάσει ενός περιορισµένου αριθµού κριτηρίων αξιολόγησης (που 
ορίζονται στο Πρόγραµµα Εργασίας). Μόνο για τις προτάσεις που στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται 
θετικά, καλούνται οι υποψήφιοι πλήρη πρόταση για πιο αναλυτική αξιολόγηση. 
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10. Είναι η κοινοπραξία σας πλήρης; 
 
Αναζητείστε εταίρους µέσω του δικτύου «SMEs go LifeSciences»:  http://www.smesgolifesciences.org  
Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευθείτε τον Οδηγό για τη Σύσταση Κοινοπραξίας. 
 
  
11. Εξετάσατε εάν η πρότασή σας είναι πλήρης; 
 
Στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων (Guide for Proposers) µπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των 
σηµείων που πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφιοι ώστε να βεβαιωθούν ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
έχουν συµπληρωθεί και υπογραφεί όπως αρµόζει. 
 
 
 
12. Γνωρίζετε πώς να υποβάλετε την πρόταση; 
 
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
• Ηλεκτρονικό Σύστηµα Υποβολής Προτάσεων (EPSS): διαδικτυακή εφαρµογή που παρέχει ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας, ώστε η κοινοπραξία να προετοιµάσει από κοινού και να υποβάλει την 
πρόταση. 

• Σύστηµα εκτός σύνδεσης EPSS (EPT) : λογισµικό για την προετοιµασία πρότασης που θα υποβάλετε 
σε επόµενο στάδιο µέσω EPSS ή  θα στείλετε σε έντυπη µορφή συνοδευόµενη από ένα 
ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρότασης σε CD-ROM ή δισκέτα. 

• Έντυπη µορφή: χρησιµοποιώντας τα έντυπα που παρατίθενται στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων. 
 
 
Στείλτε την πρόταση και περιµένετε την αξιολόγηση 
 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 

Συµµετοχή Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 6ο ΠΠ 
 
 
Οι ΜΜΕ είναι οργανισµοί µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
• Νοµικές οντότητες που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους. 
 
• Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 50.000.000,00 € ή ετήσιο οικονοµικό ισολογισµό 

κάτω των 43.000.000,00 € 
 
• Είναι αυτεξούσιοι - δηλαδή λιγότερο από 25% των µετοχών τους ανήκει σε οργανισµούς που δεν 

είναι ΜΜΕ 
 
 
Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας, επειδή όχι µόνο αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά 
και γιατί είναι η πηγή του δυναµισµού και της αλλαγής στις νέες αγορές, ιδιαίτερα σε αυτές των 
τεχνολογιών αιχµής. 
 
Παρόλο που οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ είναι ετερογενείς, όλες αντιµετωπίζουν αυξηµένο ανταγωνισµό που 
απορρέει από την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και την ανάγκη για συνεχή καινοτοµία και 
προσαρµογή στην τεχνολογική πρόοδο. 
 
Το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο δίνει µεγάλο βάρος στη συµµετοχή των ΜΜΕ. Τουλάχιστον 15% του 
προϋπολογισµού των Θεµατικών Προτεραιοτήτων (περίπου 1.865 εκατοµµύρια ευρώ) προορίζεται για 
τις ΜΜΕ. 
  
Κοινοπραξίες έργων µπορούν να περιλαµβάνουν ΜΜΕ ως: 
 
• Παροχείς τεχνολογίας, ερευνητικούς φορείς, παροχείς υπηρεσιών ή χρήστες τεχνολογιών. 

Εταίρους σε δράσεις αξιοποίησης, διάδοσης ή κατάρτισης. 
 
• Η αξιόλογηση λαµβάνει υπόψη την «ποιότητα της κοινοπραξίας». Η συµµετοχή ΜΜΕ αποτελεί ένα 

από τα κριτήρια που αυξάνουν τη βαθµολογία. 
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Οι ΜΜΕ µπορούν να συµµετάσχουν σε Ολοκληρωµένα Έργα (IPs), ∆ίκτυα Αριστείας (NoEs) και 
Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs) από την έναρξη του έργου. Το πρόγραµµα εργασίας 
µιας θεµατικής προτεραιότητας µπορεί να προβλέπει δηµοσίευση ειδικής προκήρυξης για 
Ολοκληρωµένα ΄Εργα σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε ΜΜΕ. 
  
Οι κοινοπραξίες για Ολοκληρωµένα Έργα και ∆ίκτυα Αριστείας έχουν ευέλικτη σύσταση που µπορεί 
να τροποποιηθεί στα επόµενα στάδια  µέσω ενός από τους ακόλουθους µηχανισµούς: 
 
• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου υπάρχει δυνατότητα να τεθεί ένα τµήµα της κοινοτικής 

οικονοµικής συνεισφοράς στην αποκλειστική χρήση µίας ΜΜΕ που επιλέγεται από την 
κοινοπραξία, µέσω µίας ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 
• Υπάρχει πιθανότητα να δοθεί επιπρόσθετη κοινοτική χρηµατοδότηση για ένα Ολοκληρωµένο 

Έργο µέσω προκήρυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να προστεθούν νέες δράσεις και 
νέοι εταίροι, ιδιαίτερα  ΜΜΕ. 

 
 
Σύνδεσµοι ή όµιλοι ΜΜΕ µπορούν να συµµετέχουν σε Ολοκληρωµένα Έργα ως εκπρόσωποι των 
µελών τους. 
  
Οι ΜΜΕ µπορούν να υλοποιήσουν δράσεις όπως: 
 
• IP (Ολοκληρωµένα Έργα) και STREP (Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα): 

έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, ενσωµάτωση (αφοµοίωση τεχνολογιών), επίδειξη και κατάρτιση 
 

• NoE (∆ίκτυα Αριστείας): 
Προβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που αναπτύχθηκαν µέσω του ∆ικτύου 
ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων για τη διάδοση της αριστείας.    
Ενσωµάτωση 
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II. ∆ηµιουργία κοινοπραξίας και ανεύρεση εταίρων - MME 
 
 

Ποιος µπορεί να συµµετέχει; 
 
Κάθε ανεξάρτητη νοµική οντότητα (οργανισµός ή φυσικό πρόσωπο) µπορεί να συµµετέχει στο 6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα. Όσον αφορά τις νοµικές οντότητες θα πρέπει να σηµειώσουµε 
πως εννοούµε κάθε νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας στην 
οποία ανήκει και βρίσκεται η έδρα του, και εµπίπτει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν νοµικά εξουσιοδοτηθεί για κάθε νόµιµη 
εκπροσώπηση, δικαιοδοσία και αρµοδιότητα προκειµένου να συµµετάσχουν στις  ανάγκες και στις 
υποχρεώσεις που θα απαιτηθούν. 
Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος1 και το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (JRC) θεωρούνται ως θεσµοθετηµένα νοµικά πρόσωπα κράτους µέλους. 
Παραδείγµατα πιθανών συµµετεχόντων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, συµπεριλαµβανοµένων 
των Ευρωπαϊκών Οµάδων Οικονοµικών Συµφερόντων (EEIGs), διεθνών οργανισµών, µη κρατικών 
οργανισµών, τελικών χρηστών, και οργανισµών που παρέχουν ειδικές υπηρεσίες (διαχείριση, 
διάδοση κ.α.) και πολλών άλλων.  
 
 

 

6οΠΠ - Ποιος µπορεί να συµµετέχει σ’ ένα ερευνητικό έργο; 
 

 
Ερευνητικές οµάδες 
πανεπιστηµίων ή 

ερευνητικών κέντρων 
 

Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα είναι µία από τις κύριες 
οµάδες στόχους του 6ου ΠΠ 

 
Καινοτόµες εταιρείες 

 
 
 

Σύνδεσµοι επιχειρίσεων 
 
 
 

 
Οι εταιρείες αποτελούν µία από τις οµάδες-στόχους του 6ου 
ΠΠ, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, για τις οποίες προορίζεται το 15% 
του συνολικού προϋπολογισµού των θεµατικών 
προτεραιοτήτων.  
 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Η δηµόσια διοίκηση µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εταίρο 
κοινοπραξίας σε τοµείς όπου παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο 
στην εφαρµογή των ερευνητικών αποτελεσµάτων (όπως στνη 
υγεία, το περιβάλλον, οι µεταφορές, η νοµοθεσία κ.τ.λ.), 
ERA-NET  

                                                 
1 Ως ∆ιεθνείς Οργανισµοί ορίζονται εκείνοι που η πλειοψηφία των µελών τους είναι Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή Συνδεδεµένες Χώρες, και που ο κύριος στόχος τους είναι η προώθηση της 
ευρωπαϊκής και τεχνολογικής συνεργασίας. 
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Ουσιαστικά, στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο µπορεί να συµµετέχει κάθε νοµική οντότητα από 
οποιαδήποτε χώρα στον κόσµο. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ισχύουν διαφορετικοί 
κανόνες όσον αφορά τη συµµετοχή και χρηµατοδότηση διαφόρων οµάδων χωρών. Ο ακόλουθος 
πίνακας περιέχει ενδεικτικές αναφορές. Ακριβείς προσδιορισµοί και εξαιρέσεις από τους γενικούς 
κανόνες περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 
 
 

 
΄Εδρα συµµετεχόντων 

 
Συµµετοχή Χρηµατοδότηση 

 

 
Κράτη µέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος,  
Τσεχία, ∆ανία, Εσθονία, Ελλάδα, 
Φινλανδία,Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, 
Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ολλανδία, Σλοβακία, Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Χωρίς περιορισµό Χωρίς περιορισµό 

 
Συνδεδεµένα κράτη: 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία 
 

 
 
Χωρίς περιορισµό 
 

 
Χωρίς περιορισµό 

 
Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, 
Ελβετία 
 

 
Χωρίς περιορισµό 
 

Χωρίς περιορισµό 

 
∆ιεθνείς οργανισµοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
 

 
Χωρίς περιορισµό 
 

Χωρίς περιορισµό 

 
Ρωσία, Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, Μεσογειακές 
Χώρες, ∆υτικά Βαλκάνια, Αναπτυσσόµενες 
Χώρες 
 

Χωρίς περιορισµό, 
εφόσον ικανοποιούνται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις 
σύνθεσης της 
κοινοπραξίας. 

 
Εντός των ορίων του 
διαθέσιµου 
προϋπολογισµού για ειδικά 
µέτρα στήριξης της 
διεθνούς συνεργασίας. 
 
 

 
Τρίτες χώρες που έχουν συνάψει µε την ΕΕ 
συµφωνίες συνεργασίας: 
Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, 
Χιλή, Ινδία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Ρωσία, Νότια 
Αφρική, Ουκρανία, ΗΠΑ. 
 

 
Χωρίς περιορισµό, 
εφόσον ικανοποιούνται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις 
σύνθεσης της 
κοινοπραξίας. 

 
Εάν η  Κοινοτική 
χρηµατοδοτική συνεισφορά 
κριθεί απαραίτητη και 
προβλέπεται από το 
πρόγραµµα εργασίας.  

Άλλες τρίτες χώρες 

 
Εάν προβλέπεται η 
συµµετοχή ή αν κριθεί 
απαραίτητη προκειµένου 
να υλοποιηθεί το έργο. 
 

 
Εάν η Κοινοτική οικονοµική 
συνεισφορά προβλέπεται 
από το Πρόγραµµα ή αν 
θεωρηθεί ουσιαστική  για  
την υλοποίηση του έργου. 
 

΄Αλλοι διεθνείς οργανισµοί 

Χωρίς περιορισµό, 
εφόσον ικανοποιούνται 
οι ελάχιστες απαιτήσεις 
σύνθεσης της 
κοινοπραξίας. 

 
Εάν η Κοινοτική οικονοµική 
συνεισφορά προβλέπεται 
από το Πρόγραµµα ή αν 
θεωρηθεί ουσιαστική  για  
την υλοποίηση του έργου. 
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Συµµετοχή και δραστηριότητες µέσα στην κοινοπραξία 
 
Η πρόταση για το ερευνητικό έργο πρέπει να υποβληθεί από µία οµάδα συµµετεχόντων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται από την σύµβαση για το 
σχετικό ερευνητικό έργο. Η οµάδα των συµµετεχόντων που θα επιλεγεί αφ’ ενός θα χαρακτηρίζει την 
κοινοπραξία, αφ’ ετέρου θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα για κάθε τύπο έργου. 
 
 
Κοινοπραξία Ορίζονται όλοι οι συµµετέχοντες σε µία κοινή έµµεση δράση. 
 
 
Συµµετέχων Ορίζεται µία νοµική οντότητα που συνεισφέρει σε µια έµµεση δράση (µια 

δράση έρευνας ή τεχνολογικής ανάπτυξης που αναλαµβάνεται από έναν ή 
περισσότερους συµµετέχοντες στο πλαίσιο ενός έργου του 6ου ΠΠ) και  
έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις προς την Κοινότητα σύµφωνα µε 
τους όρους και τους Κανόνες Συµµετοχής και µε την Σύµβαση. 

 
 
Ανάδοχος Ορίζεται ένας συµµετέχων ο οποίος υπογράφει µία ξεχωριστή συµφωνία 

µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συµµετοχή του στην σύµβαση. 
 
 
Συντονιστής έργου   Ορίζεται ο ανάδοχος που έχει προσδιοριστεί στο συµβόλαιο. Οι 

επιπρόσθετες υποχρεώσεις του ως ανάδοχος είναι να υλοποιεί τις 
συγκεκριµένες δράσεις συντονισµού της κοινοπραξίας.  

 
 
Υπεργολάβος Ορίζεται ένα τρίτο µέρος που υλοποιεί δράσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτηµα Ι της σύµβασης. Επίσης,  φέρνει εις πέρας καθήκοντα που δεν 
σχετίζονται µε την ουσιαστική εργασία του έργου, αλλά µε την έννοια της 
υπεργολαβίας σε συνεργασία µε έναν ή και περισσότερους από τους 
ανάδοχους. 

 

 
Ο Συντονιστής Έργου: 
  
1
 
.  ∆ιευθύνει τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας οι οποίες περιλαµβάνουν: 

• Συντονισµό τεχνικών δραστηριοτήτων του έργου 
 
• Συνολική διαχείριση νοµικών, συµβατικών, ηθικών, οικονοµικών και διοικητικών θεµάτων  
• Συντονισµό διαχείρισης της γνώσης και άλλων σχετικών µε την καινοτοµία δραστηριοτήτων 
 
• Μέριµνα για την προώθηση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο έργο 

 
• Μέριµνα για το σωστό χειρισµό θεµάτων επιστήµης και κοινωνίας που σχετίζονται µε τις 

ερευνητικές δραστηριότητες του έργου 
 

• Μέριµνα για έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικού ελέγχου για κάθε έναν από τους εταίρους 
 

• Υλοποίηση ανταγωνιστικών προκηρύξεων της κοινοπραξίας για τη συµµετοχή νέων εταίρων, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης 

 
• Τήρηση του κοινοπρακτικού συµφωνητικού, εάν αυτό απαιτείται 
• Απόκτηση οικονοµικής ασφάλειας, όπως εγγυήσεις τραπεζών, όταν αυτές απαιτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

• Οποιεσδήποτε άλλες διαχειριστικές δραστηριότητες προβλέπονται από τα παραρτήµατα. 
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2. Ενεργεί ως µεσολαβητής για την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των αναδόχων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, µε ελάχιστες εξαιρέσεις όπως αυτές που προβλέπονται στην σύµβαση. 

  
3. Παραλαµβάνει όλες τις πληρωµές που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
κοινοπραξία  και διαχειρίζεται την κοινοτική συνεισφορά όσον αφορά την κατανοµή της µεταξύ των 
αναδόχων και των δραστηριοτήτων τους, όπως καθορίζεται στην σύµβαση και σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις της κοινοπραξίας. ∆ιασφαλίζει επίσης την έγκαιρη καταβολή πληρωµών στα µέλη της 
κοινοπραξίας χωρίς αναιτιολόγητες καθυστερήσεις. 

 
4. Τηρεί λογαριασµούς προκειµένου να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ανά πάσα στιγµή ποίο τµήµα 
των κοινοτικών κονδυλίων έχει καταβληθεί σε κάθε συµµετέχοντα για τους σκοπούς του έργου. Ο 
συντονιστής έργου πληροφορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανοµή των ποσών, καθώς και για 
την ηµεροµηνία που πληρώθηκαν οι ανάδοχοι. 
 
 
Κάθε ανάδοχος πρέπει να: 

  
1. Εκτελεί µε σωστό τρόπο κάθε δραστηριότητα που αναγράφεται στο Τεχνικό Παράρτηµα. Ο 
ανάδοχος θα ορίσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα διαχειρίζονται και θα παρακολουθούν τις 
εργασίες και θα εξασφαλίσουν τη σωστή εκτέλεσή τους 
 
2. Εκτελεί το έργο σεβόµενος τις βασικές ηθικές αρχές που περιγράφονται ή αναφέρονται στους 
Κανόνες Συµµετοχής 
 
3. ∆ιασφαλίζει ότι όλες τις πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται µέσω του 
Συντονιστή, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην σύµβαση 
 
4. Συµµετέχει σε συναντήσεις που αφορούν την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
του έργου 
 
5. Παρέχει απ’ ευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις πληροφορίες που θα 
ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχων και κυρίως του λογιστικού ελέγχου 
 
6. Προσπαθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου. 
 

Έχετε κάποια πρόταση έργου; 
 
1. Γνωρίζετε τον ελάχιστο αριθµό των εταίρων;  
 
Ο ελάχιστος αριθµός των συµµετεχόντων σε µια κοινοπραξία είναι τουλάχιστον τρεις αυτεξούσιες 
νοµικές οντότητες που εδρεύουν σε τρία διαφορετικά κράτη µέλη ή συνδεδεµένα κράτη, εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο είναι κράτη µέλη ή υποψήφια κράτη µέλη, εκτός από έργα στις ∆ράσεις 
Ειδικής Στήριξης (SSA) και στις ∆ράσεις Marie Curie για τους ανθρώπινους πόρους, που µπορούν να 
αναληφθούν από µία µόνο νοµική οντότητα.    
 
 
2. Γνωρίζετε πώς µπορεί να δηµιουργηθεί µία κοινοπραξία; 
 
Η δηµιουργία µιας κοινοπραξίας ξεκινά από τις προβλεπόµενες δράσεις του έργου και τις σχετικές 
ικανότητες που απαιτούνται. Είναι πολύ σηµαντικό να διαµορφώνεται η κοινοπραξία µε βάση τις 
απαιτήσεις του έργου, ώστε να αποφεύγονται, για παράδειγµα, εταίροι που δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και την εµπειρία για την αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου. 
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3. Γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά µιας κοινοπραξίας; 
 

• Ευρωπαϊκή διάσταση. Μία κοινοπραξία θα πρέπει να συσταθεί από συµµετέχοντες που 
προέρχονται από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, ο 
ελάχιστος αριθµός των κρατών θα πρέπει να είναι τρία. Ωστόσο, όσο περισσότερες χώρες 
συµµετέχουν, τόσο ισχυρότερη είναι η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου. Είναι σπουδαίο να 
σηµειώσουµε πως η γεωγραφική διάσταση της κοινοπραξίας αντικατοπτρίζει το γεωγραφικό 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου. Αυτό  που έχει σηµασία είναι η κατάλληλη σύνθεση 
και το µέγεθος της κοινοπραξίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Ιδιαίτερα για τα 
Ολοκληρωµένα Έργα και τα ∆ίκτυα Αριστείας υπάρχει η ανάγκη να διασφαλιστεί µια 
«κρίσιµη µάζα», έτσι ώστε η έρευνα και η ολοκλήρωση να έχει δυναµική και µακροχρόνια 
επίδραση. 

  
• ∆ιαφορετικότητα και Συµπληρωµατικότητα. Τα έργα που συγκεντρώνουν ερευνητές από 

διαφορετικά µέρη της Ευρώπης έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά τις 
διαφορετικές αντιλήψεις και τις ικανότητες που διαθέτουν. Επιπλέον, οι εταίροι που 
συνδέονται µε συµπληρωµατικές δράσεις διαµορφώνουν ισχυρότερες κοινοπραξίες, από ότι 
οι οµοιογενείς εταίροι, που σε ορισµένες περιπτώσεις δρουν ανταγωνιστικά. Η 
διαφορετικότητα στην αλυσίδα της προσφοράς διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των 
κατάλληλων τεχνολογιών και την εφαρµογή των ερευνητικών αποτελεσµάτων.  

 
• Ποικιλία τοµέων και διεπιστηµονικότητα. Η επιλογή εταίρων από ερευνητικά κέντρα και 

την βιοµηχανία βοηθάει στη γεφύρωση του χάσµατος των δύο τοµέων και στην αξιοποίηση 
των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Οι εταίροι από διαφορετικά ερευνητικά και βιοµηχανικά 
πεδία θα µπορούσαν να συµβάλουν στη διεύρυνση  του έργου. 

 
  
4. Γνωρίζετε γιατί ενθαρρύνεται η συµµετοχή των ΜΜΕ; 
 
Η συµµετοχή των ΜΜΕ σε ένα έργο είναι ένας σπουδαίος παράγοντας που εξασφαλίζει  ότι η 
έρευνα θα είναι συναφής των αναγκών της βιοµηχανίας και ότι τα αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν. 
Το 6ο ΠΠ ενθαρρύνει τη συµµετοχή των ΜΜΕ. Τουλάχιστον το 15% του συνολικού προϋπολογισµού 
των θεµατικών προτεραιοτήτων (περίπου 1.865.000,00 €) προορίζεται για τις ΜΜΕ. 
 
 
5. Γνωρίζετε πώς θα εντοπίσετε το σωστό εταίρο; 
 
Αναζητήστε εταίρους µέσω της ιστοσελίδας  
• SMEs go LifeSciences http://www.smesgolifesciences.org/ 

 
 

6. Γνωρίζετε τη διαδικασία της αναζήτησης εταίρου; 
 
Συµπληρώνετε την ακόλουθη αίτηση αναζήτησης εταίρου «SMEs go LifeSciences» η οποία διανέµεται 
στους 28 εταίρους του έργου. Πιθανοί εταίροι εντοπίζονται και στη βάση δεδοµένων του SMEs go 
LifeSciences µεταξύ των διαθέσιµων προφίλ των ΜΜΕ. Οι απαντήσεις των ερευνητών και των ΜΜΕ 
συλλέγονται και αποστέλλονται στον ενδιαφερόµενο. Έχετε έτσι τη δυνατότητα επιλογής εταίρων µε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διαφορετικότητα, συµπληρωµατικότητα, ποικιλία τοµέων και µέτρων. 
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Συµπληρώστε την ακόλουθη αίτηση για αναζήτηση εταίρου  
και το SMEs go LifeSciences θα προσπαθήσει να σας βρει την κατάλληλη ΜΜΕ 

 
Ηµεροµηνία................./...................../............... Ισχύει έως............./.............../.............. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Οργανισµός ____________________________________________________________________    Ιστοσελίδα_________________________________________________________ 
Πρόσωπο Επικοινωνίας _________________________________________________ Φύλο ___________ Τµήµα .________________________________________________________ 
∆ιεύθυνση ___________________________________________________________  Τ.Κ. ____________  Πόλη _________________________ Χώρα _________________________       
e-mail_______________________________________________________________  Τηλ.___________________________ Φax __________________________________________   
 
Είστε εξοικειωµένος µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Πλαίσιο  ΝΑΙ      ΟΧΙ     
 

ΕΡΓΟ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ________________________________________________________________________ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ____________________________________________________ 
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ      Ολοκληρωµένο Έργο       ∆ίκτυο Αριστείας        STREP    Άλλο _______________________________________________________ 
ΣΤΑ∆ΙΟ        Επικείµενη υποβολή πρότασης          Υλοποίηση  έργου  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ___________________________________________________________________________________________________________________________  
ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ__________________________________________________________________________________________ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ______________________________________________________________________________________________________ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ________________________________________________________________________________________________________________________ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ _______________________________________________________________________________________________________________________ 
(για τα έργα υπό υλοποίηση) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΟΥ_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΜΕ_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΜΕ 
  

ΡΟΛΟΣ                          Τεχνολογική Ανάπτυξη   Έρευνα   Κατάρτιση   ∆ιάδοση   Επίδειξη   Άλλο  _______________________ 
 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ    Φάση έναρξης     Φάση λήξης     Ενδιάµεση φάσης 
     
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Συµφωνώ µε τη δηµοσίευση των προσωπικών µου δεδοµένων    ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ 



Συµπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη αίτηση και 
το SMEs go LifeSciences θα φροντίσει για σας 

 
Ηµεροµηνία................./...................../............... Ισχύει έως ............./.............../.............. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Ερευνητικός Οργανισµός/Εταιρεία _____________________________________________  Ιστοσελίδα_________________________________________________________________ 
Ερευνητής/Πρόσωπο Επικοινονίας   ____________________________________________   Τµήµα____________________________________________________________________      
∆ιεύθυνση ___________________________________________________________  Τ.Κ. ____________  Πόλη _________________________ Χώρα _________________________       
e-mail_______________________________________________________________  Τηλ.___________________________ Φax __________________________________________   
 

 
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ     Ερευνητικός Οργανισµός   Εταιρεία    Άλλο   _______________________________________________ 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΜΕ;     ΝΑΙ     ΟΧΙ         ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ______________________________________________ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ___________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ   ΝΑΙ   ΟΧΙ  
 
ΤΊΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ________________________________________________________________________________________________________ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙ∆ΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ________________________________________________________________________________________________ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ__________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Έρευνα      Κατάρτιση   Τεχνολογία   ∆ιάδοση   Επίδειξη   Άλλο _________________________ 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   Λιγότερο από 1 χρόνο    Από 1 έως 3 χρόνια   Περισσότερο από 3 χρόνια 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ __________________________________________________________________________________ 

 
 

Συµφωνώ µε τη δηµοσίευση των προσωπικών µου δεδοµένων    ΝΑΙ    ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ 



 

ΙΙΙ. Οικονοµικά θέµατα 
 
Οικονοµικά µοντέλα συµµετοχής 
 
Υπάρχουν τρεις τύποι οικονοµικών µοντέλων για την υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται από το 
6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο. Η επιλογή εξαρτάται από τη µορφή του οργανισµού (π.χ. εταιρεία, 
πανεπιστήµιο, ερευνητικό κέντρο, κ.λπ.) και από το λογιστικό του σύστηµα. 
 

• Additional Cost with indirect flat rate costs (AC) 
(Επιπρόσθετο κόστος µε κατ’αποκοπή ποσοστό δαπανών).  

 
• Full Cost with actual indirect costs (FC)   

(Πλήρες κόστος µε τις πραγµατικές έµµεσες δαπάνες).  
 
• Full Cost with indirect flat rate cost (FCF) 

(Πλήρες κόστος µε κατ’αποκοπή ποσοστό έµµεσων δαπανών).  
 
 
AC: Πραγµατικές επιπρόσθετες άµεσες δαπάνες + κατ’αποκοπή ποσοστό έµµεσων δαπανών (20% 
του συνόλου των άµεσων δαπανών εξαιρουµένου του κόστους των υπεργολαβιών). Ενδείκνυται για 
µη-εµπορικούς ή µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς, διεθνείς οργανισµούς που δεν µπορούν να 
επιµερίσουν τις άµεσες και τις έµµεσες δαπάνες τους στο συγκεκριµένο έργο. Φυσικά πρόσωπα  
χρησιµοποιούν επίσης το µοντέλο AC. 
 
FC: Πραγµατικές άµεσες και έµµεσες δαπάνες. Οι αντισυµβαλλόµενοι υπολογίζουν τις έµµεσες 
δαπάνες σύµφωνα µε τους δικούς τους λογιστικούς κανόνες. Κάθε νοµική οντότητα, εκτός από τα 
φυσικά πρόσωπα, µπορεί να χρησιµοποιήσει το µοντέλο πλήρους κόστους (FC). 
 
FCF: Πραγµατικές έµµεσες δαπάνες + κατ’αποκοπή ποσοστό έµµεσων δαπανών (20% του συνόλου 
των άµεσων δαπανών εξαιρουµένου του κόστους των υπεργολαβιών). Απευθύνεται σε  µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε µη-εµπορικούς η µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
 
Τα τρία αυτά µοντέλα εφαρµόζονται σε σχεδόν όλους τους τύπους ερευνητικών έργων του 6ου 
Προγράµµατος Πλαισίου. 
 
 
 
Μέγιστο ποσό επιδότησης 
 
Το µέγιστο ποσό της Κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς εξαρτάται από τη µορφή της 
δραστηριότητας. 
 
 
Μοντέλα πλήρους κόστους FC και FCF: 
 
• Έρευνα / καινοτοµία: 50 % 
• Επίδειξη: 35 % 
• Κατάρτιση: 100 % 
• ∆ιαχείριση: 100 %, µέχρι του 7% της κοινοτικής χρηµατοδότησης 
• Άλλες ειδικές δραστηριότητες: 100 % 
 
  
Μοντέλο επιπρόσθετου κόστους AC: 
 
100 % των επιπρόσθετων δαπανών (εξαιρούνται αµοιβές µόνιµου προσωπικού, εκτός εάν αφορούν 
διοικητικές δραστηριότητες) 
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Οικονοµική ορολογία στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο  
 
 
Επιλέξιµες δαπάνες: 
 
Πραγµατικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Πρέπει να είναι συµβατές 
µε τα λογιστικά πρότυπα του αναδόχου και να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έργου, µε 
εξαίρεση τις δαπάνες σύνταξης της τελικής έκθεσης. 
 
 
Μη επιλέξιµες δαπάνες: 
 
∆εν µπορούν να χρεωθούν στο έργο και, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν 
• Κάθε αναγνωρίσιµο έµµεσο φόρο, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ή των τελών 
• Οφειλόµενους τόκους 
• Αποθεµατικά για πιθανές µελλοντικές απώλειες ή χρεώσεις 
• Απώλειες από µετατροπή συναλλάγµατος 
• ∆απάνες δηλωµένες, που έχουν καλυφθεί από άλλο κοινοτικό πρόγραµµα 
• Κόστη που σχετίζονται µε την απόσβεση κεφαλαίου 
• Οφειλές και δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους 
• Υπερβολικές και απερίσκεπτες δαπάνες. 

 
 

Άµεσες δαπάνες: 
 
Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν άµεσα το έργο και είναι συµβατές µε τη λογιστική 
πρακτική του αναδόχου. 

 
 

Έµµεσες δαπάνες: 
 
Για τους αναδόχους που χρησιµοποιούν το µοντέλο πλήρους κόστους (FC), έµµεσες δαπάνες είναι 
όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές τους πρακτικές, και 
δεν αποδίδονται άµεσα στο έργο, αλλά έχουν πραγµατοποιηθεί σε σχέση µε τις άµεσες δαπάνες 
του.  
Για τους ανάδοχους που χρησιµοποιούν ένα από τα µοντέλα κατ’αποκοπή ποσοστού έµµεσων 
δαπανών (AC, FCF) εφαρµόζεται στις έµµεσες δαπάνες ένα κατ’αποκοπή ποσοστό (20% του συνόλου 
των άµεσων δαπανών, εξαιρουµένου του κόστους των υπεργολαβιών), για την κάλυψή τους. 

 
 

Υπεργολαβίες: 
 
Η παροχή υπηρεσιών µικρής σπουδαιότητας που δεν αντικατοπτρίζουν βασικά στοιχεία του έργου 
µπορεί να δοθεί ως υπεργολαβία και το κόστος να χρεωθεί στο έργο. Οι αναλυτικοί όροι των 
υπεργολαβιών περιλαµβάνονται στην Πρότυπη Σύµβαση (Παράρτηµα 2, Γενικοί όροι, σελίδα 9). 

 
 

Πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου: 
 
Το πιστοποιητικό λογιστικού ελέγχου  είναι µία βεβαίωση για τις δαπάνες του έργου. Παρέχεται από 
έναν εξωτερικό ελεγκτή (οι δηµόσιοι οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν έναν αρµόδιο δηµόσιο 
λειτουργό) και, βάσει του συµβολαίου µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να κατατεθεί από κάθε 
εταίρο µαζί µε την έκθεση δαπανών.  
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Προ-χρηµατοδότηση 
  

Η κοινοτική χρηµατοδότηση, για οποιαδήποτε επιδότηση, καταβάλλεται στον συντονιστή σε  µία ή 
πολλαπλές περιοδικές δόσεις σύµφωνα µε τις εκθέσεις δαπανών. Το ποσό της προ-χρηµατοδότησης 
καθορίζεται κατά τις διαπραγµατεύσεις και αναφέρεται στην βασική σύµβαση. Η προ-χρηµατοδότηση 
παραµένει στην κυριότητα της Κοινότητας µέχρι να γίνουν αποδεκτές οι δαπάνες. Σε περίπτωση που ο 
συντονιστής εισέπραξε τόκους από τα ποσά αυτά, οι τόκοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισµό 
της τελικής κοινοτικής χρηµατοδότησης.  

 
 
  

Επισηµάνσεις για τη συµµετοχή σε έργο 
 
Ο συντονιστής του έργου, ο οποίος ετοιµάζει την πρόταση, πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο Α3.1 
(µέρος Α της πρότασης) µε βάση τις προβλεπόµενες δαπάνες κάθε εταίρου και πρέπει να εξηγήσει 
και να αιτιολογήσει τις δαπάνες στο µέρος Β της πρότασης.  

  
• Επιλέξτε το κατάλληλο οικονοµικό µοντέλο συµµετοχής 
 
 
• Υπολογίστε τις προβλεπόµενες άµεσες δαπάνες σας µε βάση τις προγραµµατισµένες 

δραστηριότητές σας στο έργο (π.χ. ανθρωποµήνες εργασίας και συναφείς δαπάνες προσωπικού, 
µετακινήσεις/ ξενοδοχεία/ ηµερήσιες αποζηµιώσεις, εξοπλισµός, αναλώσιµα, κ.λπ.) 

  
• Υπολογίστε τις έµµεσες δαπάνες σας, γενικά έξοδα (overhead costs) µε βάση το οικονοµικό 

µοντέλο συµµετοχής και τον τύπο του έργου. Όταν χρησιµοποιείτε ένα µοντέλο µε κατ’αποκοπή 
ποσοστό εµµέσων δαπανών (AC, FCF), οι έµµεσες δαπάνες είναι 20 % του συνόλου των 
άµεσων δαπανών εξαιρουµένου του κόστους των υπεργολαβιών. 

  
• Μην παραλείψετε να προγραµµατίσετε τη δαπάνη για τα πιστοποιητικά λογιστικού 

ελέγχου. 
 
 
 

Σηµείωση: Ο υπολογισµός δαπανών σε ένα  ∆ίκτυο Αριστείας  (Network of Excellence) είναι διαφορετικός από 
τους άλλους τύπους έργων του 6ου ΠΠ. Η µέγιστη επιδότηση καθορίζεται από τον αριθµό των ερευνητών που 
ενσωµατώθηκαν στο ∆ίκτυο, και για το λόγο αυτό αποσυνδέεται από τον υπολογισµό των δαπανών. 
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IV. ∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (IPR) και 
Συµφωνητικό Κοινοπραξίας  

 

∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (IPR) στην Πρότυπη 
Σύµβαση της ΕΕ 
 
Πρότυπη σύµβαση της ΕΕ 
 
Η ΕΕ χρησιµοποιεί µία τυποποιηµένη σύµβαση, που είναι κοινή για όλα τα έργα του 6ου 
Προγράµµατος Πλαισίου. 

Η σύµβαση αυτή αποτελείται από ένα βασικό συµβόλαιο και παραρτήµατα, που έχουν σχεδιαστεί για 
να καλύψουν θέµατα που αφορούν την υλοποίηση του έργου, όπως δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 
οικονοµικά θέµατα, δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κ.λ.π.  

 

Ιδιοκτησία: 
 
Η γνώση και η τεχνολογία που αναπτύσσεται από έναν εταίρο κοινοπραξίας αποτελεί ιδιοκτησία του. 
Η ιδιοκτησία της νέας γνώσης που αναπτύσσεται σε συνεργασία µε άλλους εταίρους της 
κοινοπραξίας διανέµεται ισότιµα. 
 
 
Σύµβαση: 
 
Tα γενικά θέµατα που αφορούν δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
περιλαµβάνονται στην σύµβαση που υπογράφεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Παράρτηµα ΙΙ, µέρος Γ) 
 
 
Συµφωνητικό Κοινοπραξίας: 
 
Τρόποι ρύθµισης θεµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να αναφέρονται 
διεξοδικά στο Συµφωνητικό κοινοπραξίας, ένα έγγραφο µεταξύ των εταίρων, στη σύσταση του 
οποίου η ΕΕ δεν εµπλέκεται καθόλου. Επιτρέπει στην κοινοπραξία να καθορίζει για κάθε εταίρο 
λεπτοµερώς ένα διαχειριστικό και διοικητικό πλαίσιο προκειµένου να εκτελεστεί το έργο. 
 

Πρόσβαση εταίρων στη δική σας τεχνολογία 
 
Προστασία της γνώσης: 
 
Όταν η γνώση µπορεί να έχει βιοµηχανική ή εµπορική εφαρµογή, ο κάτοχός της πρέπει να µεριµνά 
για την κατάλληλη και αποτελεσµατική προστασία της, σύµφωνα µε την πρότυπη σύµβαση και το 
συµφωνητικό της κοινοπραξίας. 
 
Λεπτοµέρειες για τον τρόπο αναζήτησης ή επίτευξης τέτοιας προστασίας πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο για τη χρήση και διάδοση της γνώσης.  
 
Προϋπάρχουσα τεχνογνωσία: 
 
Η προϋπάρχουσα τεχνογνωσία περιλαµβάνει γνώσεις, τεχνολογίες, δικαιώµατα πνευµατικής και 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κ.λ.π., που κατέχουν οι εταίροι πριν από τη 
συµµετοχή τους στο έργο, καθώς και γνώσεις που αναπτύχθηκαν από έναν εταίρο παράλληλα µε το 
έργο. 
 
Η προϋπάρχουσα τεχνογνωσία παραµένει πάντα ιδιοκτησία του εταίρου που την εισήγαγε στο έργο. 
 
Είναι δυνατόν να εξαιρεθεί συγκεκριµένη προϋπάρχουσα τεχνογνωσία από την υποχρέωση παροχής 
δικαιωµάτων πρόσβασης. 
 
 
∆ικαιώµατα  πρόσβασης (Άδεια και δικαίωµα χρήσης): 
 
Οι συµβαλλόµενοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε γνώσεις ή προϋπάρχουσα τεχνογνωσία, εάν αυτό 
είναι απαραίτητο για το έργο.  
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 Γνώση Προϋπάρχουσα τεχνογνωσία 

Εάν χρειάζεται για την 
εκτέλεση της εργασίας τους 
στα πλαίσια του έργου 

Πνευµατικά δικαιώµατα –ελεύθερα 

 
Πνευµατικά δικαιώµατα –ελεύθερα, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική 
συµφωνία πριν την υπογραφή της 
σύµβασης 
 

Εάν χρειάζεται για να 
χρησιµοποιήσουν τη δική 
τους γνώση 

 
Πνευµατικά δικαιώµατα–ελεύθερα, 
εκτός εάν υπάρχει διαφορετική 
συµφωνία πριν την υπογραφή της 
σύµβασης 
 

Πρόσβαση στη γνώση,  δίκαια και 
χωρίς διακρίσεις 

 
 

Να µην ξεχάσετε:  
 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα θέµατα που αφορούν πνευµατικά δικαιώµατα καλύπτονται από το 
συµφωνητικό της κοινοπραξίας 

 
• Καθορίστε την προϋπάρχουσα τεχνογνωσία που διαθέτετε και τις προϋποθέσεις χρήσης της στο 

έργο 
 
• Καθορίστε σε ποια έκταση και για πόσο διάστηµα πρέπει να χορηγήσετε σε άλλους εταίρους του 

έργου δικαιώµατα πρόσβασης στη γνώση και /ή στην τεχνολογία σας 
 
• Προσπαθείτε να αποφύγετε την από κοινού κυριότητα γνώσης (ειδικά ως µικροµεσαία 

επιχείρηση). Καθορίστε µε σαφήνεια την κυριότητα της γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο του 
έργου και ορίστε την άδεια για τη µετέπειτα διάθεσή της. Καθορίστε τις συνθήκες εντός της 
κοινοπραξίας για την εκµετάλλευση της από κοινού κυριότητας της γνώσης. 

 
• Σχεδιάστε τον τρόπο επίλυσης µελλοντικών συγκρούσεων για πνευµατικά δικαιώµατα µέσα στην 

κοινοπραξία. 
 
 
 
 
Συµφωνητικό Κοινοπραξίας 
 
Συµφωνία που  συνάπτουν  µεταξύ τους  οι  ανάδοχοι που συµµετέχουν σε έργα του 6ου ΠΠ.  
Είναι υποχρεωτική, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικοί όροι στην  πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
 
Η σύµβαση της κοινοπραξίας πρέπει να ορίζει την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση, 
συµπεριλαµβάνοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου. 
 
Πρέπει να διασαφηνίζεται η συλλογική ευθύνη και ο τρόπος επίλυσης διαφορών. 
 
Οικονοµικά θέµατα και πνευµατικά δικαιώµατα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη. 
 
 
Τι είναι το συµφωνητικό της κοινοπραξίας; 
 

• Σύµβαση µεταξύ των  διαφόρων αναδόχων για την εσωτερική οργάνωση και διαχείριση του 
έργου. 

 
• Λεπτοµερής περιγραφή των οικονοµικών πτυχών του έργου και των ζητηµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 
 
• Η ΕΕ δεν συµµετέχει στη σύµβαση αυτή. 
 
Το συµφωνητικό της κοινοπραξίας δεν µπορεί να αντιβαίνει προς τους όρους της Πρότυπης 
Σύµβασης, και προηγείται της υπογραφής της. 
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Σύµφωνα µε την ΕΕ, συνιστάται τα συµφωνητικά κοινοπραξιών να ακολουθούν την εξής 
δοµή:  
 
• Γενικές πληροφορίες  
• Αιτιολογική έκθεση / προοίµιο 
• Θέµα της σύµβασης  
• Τεχνικοί όροι 
• Εµπορικοί όροι 
• Όροι για την οργάνωση του έργου 
• Οικονοµικοί όροι 
• Νοµικοί όροι 
  
Πριν υπογράψετε βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις πιθανές νοµικές συνέπειες.  
Για πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σηµεία Επαφής, το δίκτυο που έχει 
δηµιουργήσει η ΕΕ για παροχή συµβουλών σε θέµατα που αφορούν τόσο τα πνευµατικά δικαιώµατα 
όσο τα συµφωνητικά κοινοπραξιών στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ  
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για οικονοµικά θέµατα, δικαιώµατα πνευµατικής και 
ιοµηχανικής ιδιοκτησίας και συµφωνητικά κοινοπραξίας: β 

Info sheet “Cost Models for FP6” (Πληροφοριακό Φυλλάδιο «Μοντέλα κόστους για το 6ο ΠΠ»)  
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/pdf/cost_model_en.pdf 
  
“Model contract”: Annex II, General conditions (p19-28) («Πρότυπη Σύµβαση»: Παράρτηµα II, Γενικές 
Προϋποθέσεις (σ. 19-28)) 
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#modelcontracts 
  
“Guide to financial issues relating to indirect actions of FP6” («Οδηγός για οικονοµικά θέµατα που αφορούν 
έµµεσες δράσεις του 6ου ΠΠ» (250 σελίδες)) 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html 
  
European IPR Helpdesk («Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας (IPR)») 
http://www.ipr-helpdesk.org 
  
European Patent Office («Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (Περιλαµβάνει και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Προτύπων») 
http://www.european-patent-of.ce.org 
  
IPRs online (Τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (IPR) στο ∆ιαδίκτυο (Περιλαµβάνει τα 
∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της 
βιοτεχνολογίας)) 
http://www.iprsonline.org 
  
IPR guide (Οδηγός για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (IPR)) 
http://www.ipr-guide.com 
  
Checklist for Consortium Agreements and models (∆ιατίθεται κατάλογος των Συµφωνητικών της Κοινοπραξίας 
καθώς και των µοντέλων αυτών) 
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm 
http://ipr-helpdesk.org/index.htm 
  
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να πληροφορηθείτε για οικονοµικά θέµατα του 6ου ΠΠ, επικοινωνήστε µε 
τον αρµόδιο εκπρόσωπο της χώρας σας για το πρόγραµµα  SMEs go LifeSciences. Για την Ελλάδα, αρµόδιος 
εκπρόσωπος του έργου είναι το: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (∆ρ. Χριστίνα Πασκουάλ) 
http://www.smesgolifesciences.org 
 
ή το Εθνικό Σηµείο Επαφής για την Θεµατική Προτεραιότητα 1 (Βιοεπιστήµες, Γονιδιωµατική και Βιοτεχνολογία 
στην υπηρεσία της υγείας). Για την Ελλάδα, αρµόδιος εκπρόσωπος είναι το: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (κα. 
Αργυρώ Καραχάλιου) 
http://www.cordis.lu/fp6/ncp/htm 
http://www.ekt.gr/ncpfp6 

 19



 

SMEs go LifeSciences 
 
Το "SMEs go LifeSciences" στοχεύει στην ενίσχυση της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
σε ερευνητικά έργα στους τοµείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας δηλαδή της Θεµατικής 
Προτεραιότητας 1, όπως επίσης και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας επιχειρήσεων και 
ερευνητικών οργανισµών για την επιτυχηµένη υποβολή προτάσεων στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για 
την έρευνα.  
 
Οι βασικές δράσεις του "SMEs go LifeSciences" αφορούν: α) την ενηµέρωση και κατάρτιση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σχετικά µε τους τρόπους συµµετοχής στο 6ο ΠΠ, και β) την 
υποστήριξη σχετικών συνεργασιών και τη διαµόρφωση κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα νέα µέσα υλοποίησης (Ολοκληρωµένα Έργα, ∆ίκτυα Αριστείας).  
 
Το "SMEs go LifeSciences" απευθύνεται σε ερευνητές πανεπιστηµίων ή ερευνητικών οργανισµών που 
προετοιµάζουν µια πρόταση για έργο µε εταίρους ΜΜΕ, παρέχει δε υποστήριξη και εκπαίδευση 
στους ακόλουθους τοµείς: 
 

• Προκαταρκτικό έλεγχο της πρότασης 
 
• Εντοπισµό και συµµετοχή των ΜΜΕ 

 
• ∆ιαχείριση έργου 

 
• Οικονοµικά και νοµικά θέµατα 

 
• ∆ικαιώµατα  πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
 

Το "SMEs go LifeSciences" είναι έργο του 6ου ΠΠ, διάρκειας τριών ετών, που συγχρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραµµα "Έρευνα και Καινοτοµία") και υλοποιείται από κοινοπραξία 28 
φορέων από 26 χώρες, µε συντονιστή το αυστριακό κέντρο BIT. Υπεύθυνος για το έργο στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Germάn Valcarcel (german.valcarcel@cec.eu.int).  
 
Για να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το SMEs go LifeSciences επικοινωνήστε 
µε: 

 
 
 
 

 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 
Fax: 210 7246824 

 
 

  
Εθνικό Σηµείο Επαφής  για το 6ο ΠΠ – � 

Θεµατική Προτεραιότητα 1 
Kα Αργυρώ Καραχάλιου 

τηλ: 210 7273921 
e-mail: akarah@ekt.gr 

 

 
 

 
SMEs go LifeSciences 
∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ, 

tηλ: 210 7273920 
e-mail: cpascual@ekt.gr 
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