Υποβοληή Προή τασης στο πλαιίσιο του Horizon Europe
Στοιχειία Οργανισμουί

Για υποβολή πρότασης σε πρόσκληση του Horizon Europe, ακολουθείτε τα παρακάτω
βήματα:
1. Συνδέεστε στο Funding & tender opportunities με τους κωδικούς σας (εάν δεν έχετε
δημιουργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του portal).
2. Αναζητάτε την Πρόσκληση που σας ενδιαφέρει εδώ.
3. Εγγράφεστε στην πρόσκληση χρησιμοποιώντας το Participant Identification Code
(PIC) του ΑΠΘ: 999895692. Πολλά στοιχεία του οργανισμού θα καταχωρηθούν
αυτόματα με την εισαγωγή του PIC number. Επισυνάπτουμε ωστόσο τους παρακάτω
πίνακες προκειμένου να αντλήσετε εκείνα που δεν εμφανίζονται:
Administrative data
Participant Identification Code (PIC) 999895692
Organisation legal name
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
Street name
K.E.D.E.A. Building, Aristotle University
Campus, Tritis Septemvriou
Number
Legal address
Postal code
54636
City
Thessaloniki
Country
Greece
Non-profit (YES/NO)
YES
Short Name: AUTH
Website:
http://www.auth.gr

Organization Type:
UNI

Logo:
https://www.auth.gr/logo

Organization Size:
(ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ,
ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
Company Profile
Please insert a description of the legal entity and its main tasks, with an
explanation of how its profile matches the tasks in the proposal.
Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) (https://www.auth.gr/en) is the largest
Higher Education Institution in Greece and one of the largest in Southeastern
Europe. It is known as the most interdisciplinary university of the country with a
wide range of offered services in basic and applied research, as well as in research
on humanities and social sciences. It comprises 10 faculties which consist of 40
schools and 1 single-School Faculty. Its strategic objectives, in the framework of its
vision/mission, remain high and consistently oriented to the continuation of its
tradition; namely, to be a pioneer institution, standing out among Greek and many
foreign Universities on all levels: education, research, culture, connection with
society. AUTH is committed to perform high quality research in pioneering topics
aiming at quality and excellence promotion. Due to its wide range of scientific
actions AUTH can implement research, technological, educational, and training
projects at almost all scientific fields.
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AUTH also promotes innovation by financing 83 patents on promising research
results at national, European and international level and by supporting the creation
of spin-off companies.
The AUTH Special Account for Research Funds (SARF) (https://www.rc.auth.gr/),
certified with ISO 9001:2000, is responsible for the financial management of
AUTH’s research projects.
The Department/Laboratory of Aristotle University of Thessaloniki will carry out ...
– μπορείτε να εμπλουτίσετε την περιγραφή με στοιχεία του Τμήματος ή
Εργαστηρίου σας.

Main contact/person in charge of the proposal
Συμπληρώνετε τα στοιχεία της/του Επιστημονικής/ού Υπεύθυνης/ου
State whether your organization has a GEP in the table below. This is only applicable
to higher educational institutions, public bodies and research organisations.
If the above applies, does your organisation have a Gender Equality Υ/Ν
Plan (GEP)?

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του HORIZON Europe, αποτελεί η προϋπόθεση να διαθέτουν οι
δικαιούχοι φορείς Σχέδιο Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan - GEP)
συγκεκριμένων προδιαγραφών. H διαθεσιμότητά του εκ μέρους του δικαιούχου
φορέα αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και
ερευνητικά ιδρύματα για την υποβολή προτάσεων σε Προσκλήσεις με καταληκτική
ημερομηνία το 2022 και έπειτα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ένας οργανισμός μπορεί να μη διαθέτει Σχέδιο (GEP) κατά
το στάδιο υποβολής της πρότασης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ενεργό Σχέδιο
(GEP), τη χρονική στιγμή της υπογραφής του Grant Agreement.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει
ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων - Gender
Equality Plan από τον Ιανουάριο του 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού
χρηματοδοτούμενου έργου HORIZON 2020, με τίτλο: «RESET – Redesigning Equality
and Scientific Excellence Together». Η πρώτη έκδοση του Σχεδίου του ΑΠΘ θα είναι
έτοιμη στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, όπου αναμένεται να εγκριθεί και
από τη Σύγκλητο.
Όσον αφορά στην υποβολή πρότασης στο HORIZON EUROPE την τρέχουσα περίοδο:
- Στο ερώτημα που περιλαμβάνεται στη φόρμα υποβολής πρότασης για τη
διαθεσιμότητα ή μη Σχεδίου (GEP) από το ΑΠΘ, προς το παρόν η απάντηση που
πρέπει να συμπληρώνεται από τις ερευνήτριες και τους ερευνητές του ΑΠΘ είναι ΟΧΙ.
Για όσο διάστημα το Gender Equality Plan είναι σε διαδικασία ανάπτυξης,
προτείνεται η ενσωμάτωση του Generic text for all domains/themes στην πρότασή
σας, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ | Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Τ: 2310 998427, 2310 994044, 2310 994050 | Ε: proposals@rc.auth.gr | www.rc.auth.gr/marketing

2

4. Η πρόταση η οποία πρόκειται να υποβάλλετε αποτελείται από 2 μέρη:
• Application form (Part A) – Συμπληρώνεται online, αφορά τα στοιχεία των
συμμετεχόντων στη Σύμπραξη της πρότασής σας και μπορεί να
ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή μέχρι την τελική υποβολή.
• Project proposal – Technical description (Part B) – Περιγράφετε το
προτεινόμενο προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο. Το Part B αναρτάται σε
μορφή PDF κατά την υποβολή της πρότασης. Την πρότυπη μορφή (template)
του εγγράφου την λαμβάνετε από τη σελίδα της εκάστοτε πρόσκλησης. Τα
πρότυπα έγγραφα για κάθε πρόσκληση μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη δομή της πρότασης μπορείτε να
συμβουλευτείτε τους συνδέσμους:
•
•

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-1-general-introduction_horizon-20212022_en.pdf

5. Με την συμπλήρωση όλων των παραπάνω υποβάλλετε την πρότασή σας σύμφωνα
με τις οδηγίες της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προωθείτε στο
Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (proposals@rc.auth.gr) συνοδευόμενη
από το έγγραφο Δ0 προκειμένου να λάβετε κωδικό πρότασης.
6. Στην περίπτωση έγκρισης της πρότασής σας, θα χρειαστεί να δοθούν δικαιώματα
πρόσβασης στον Προέδρο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη ως Project Legal
Signatory (PLSIGN) (plsigntl@rc.auth.gr) και στην κα Γεωργία Πετρίδου ως Legal Entity
Appointed Representative (LEAR) (research@rc.auth.gr) και Financial Signatory
(FSIGN), σύμφωνα με τις οδηγίες του Funding & tender opportunities.
Μπορείτε να αναζητάτε τις Ανοιχτές Προκηρύξεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» εδώ.
Το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης
Έρευνας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση των μελών του ΑΠΘ σχετικά
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας και την υποστήριξή τους στη σύνταξη, τον
έλεγχο και την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Καθημερινά, αναζητούμε
προκηρύξεις προσκλήσεων, συνεργασιών, ευκαιριών χρηματοδότησης της οποίες
αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας: https://www.rc.auth.gr/marketing/funding.shtml, ενώ
μηνιαία μέσω Ενημερωτικού Φυλλαδίου κοινοποιούμε τις νέες ανοιχτές προσκλήσεις
στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας
είναι:
•
•

t: (+30) 2310994044, 2310998427, 2310994050
proposals@rc.auth.gr

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ | Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Τ: 2310 998427, 2310 994044, 2310 994050 | Ε: proposals@rc.auth.gr | www.rc.auth.gr/marketing

3

