7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
της ΕΕ (2007-2013)
Πρόγραµµα

Περιγραφή

Προϋπολογισµός

Συνεργασία

∆ράσεις για διακρατικές συνεργασίες, τεχνολογικές πλατφόρµες,
από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες, συντονισµό µη
κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων και διεθνή συνεργασία.
Περιλαµβάνει τις θεµατικές περιοχές:

Υγεία (6.100 εκατ. ευρώ)

Τρόφιµα, Γεωργία και αλιεία, Βιοτεχνολογία (1.935 εκατ.
ευρώ)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(9.050 εκατ. ευρώ)

Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες
τεχνολογίες παραγωγής (3.475 εκατ. ευρώ)

Ενέργεια (2.350 εκατ. ευρώ)

Περιβάλλον (συµπεριλαµβάνεται η κλιµατική αλλαγή)
(1.890 εκατ. ευρώ)

Μεταφορές (συµπεριλαµβάνεται η αεροναυτική)
(4.160 εκατ. ευρώ)

Κοινωνικο-οικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
(623 εκατ. ευρώ)

∆ιάστηµα (1.430 εκατ. ευρώ)

Ασφάλεια (1.400 εκατ. ευρώ)

32.413
εκατ. ευρώ

Ιδέες

∆ράσεις βασικής έρευνας, σε όλα τα επιστηµονικά και
τεχνολογικά πεδία, που διεξάγονται από µεµονωµένες εθνικές ή
διακρατικές οµάδες, ανταγωνιζόµενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
¾ Αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση του προγράµµατος
είναι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας.
¾ Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων ακόµα και από
ερευνητικές οµάδες που προέρχονται από ένα κράτος
µέλος ή συνδεδεµένη χώρα.

7.510
εκατ. ευρώ

Άνθρωποι

∆ράσεις για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ευρωπαϊκού
ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας και της
τεχνολογίας. Περιλαµβάνει τις ∆ράσεις Marie Curie και άλλες
πρωτοβουλίες.

4.750
εκατ. ευρώ

Ικανότητες

Περιλαµβάνει τις εξής δράσεις:

Ερευνητικές υποδοµές (1.715 εκατ. ευρώ)

Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ (1.336 εκατ.
ευρώ)

Περιφέρειες γνώσης (126 εκατ. ευρώ)

Ερευνητικό δυναµικό (340 εκατ. ευρώ)

Επιστήµη και κοινωνία (330 εκατ. ευρώ)

Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και
καινοτοµίας (70 εκατ. ευρώ)

∆ράσεις διεθνούς συνεργασίας (180 εκατ. ευρώ)

4.097
εκατ. ευρώ

Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών

1.751
εκατ. ευρώ
50.521
εκατ. ευρώ

Σύνολο

Πρόγραµµα Ευρατόµ για
της πυρηνικής ενέργειας

δράσεις

έρευνας

και

κατάρτισης

στον

τοµέα

2.751 εκατ. ευρώ
(2007-2011)
1.310 εκατ. ευρώ
(2011-2013)

Μέσα υλοποίησης

¾
¾
¾
¾
¾

¾

Συνεργατικά έργα
∆ίκτυα Αριστείας
∆ράσεις συντονισµού και στήριξης
Υποστήριξη της έρευνας αιχµής
(Πρόγραµµα "Ιδέες")
Υποστήριξη της κατάρτισης και της
επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών
(δράσεις Marie Curie)
Έρευνα προς όφελος συγκεκριµένων
οµάδων (κυρίως ΜΜΕ)

Κανόνες οικονοµικής συµµετοχής
Μέγιστο ποσοστό
χρηµατοδότησης

Γενικές αρχές
χρηµατοδότησης

Κανόνες
Συµµετοχής

∆ράσεις έρευνας και τεχνολογίας:
50% από τα επιλέξιµα κόστη (αφαιρουµένων των εσόδων), µε εξαίρεση:
- ∆ηµόσιους οργανισµούς: 75%
- ∆ευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση: 75%
- Ερευνητικούς (µη κερδοσκοπικούς) οργανισµούς: 75%
- Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις: 75%.
∆ράσεις επίδειξης: 50% από τα επιλέξιµα κόστη (αφαιρουµένων των
εσόδων)
Άλλες δράσεις (∆ιαχείριση, ∆ράσεις βασικής έρευνας, ∆ράσεις συντονισµού
και στήριξης, ∆ράσεις Marie Curie): 100% από τα επιλέξιµα κόστη
(αφαιρουµένων των εσόδων)
Εµµεσες δαπάνες: 7%
1) Χρηµατοδότηση άµεσων επιλέξιµων δαπανών: Οι εταίροι αποδίδουν
και η Κοινότητα καλύπτει τα επιλέξιµα άµεσα και έµµεσα Κόστη.
2) Για τα έµµεσα κόστη, παραµένει η επιλογή της σταθερής αποζηµίωσης
(flat rate). Εφόσον το λογιστικό σύστηµα επιτρέπει τον επιµερισµό του
πραγµατικού έµµεσου κόστους γίνεται χρηµατοδότηση όλου του έµµεσου
κόστους.
Για τους φορείς που δεν µπορούν να υπολογίσουν το πραγµατικό έµµεσο
κόστος: Κατ' αποκοπήν 60% των συνολικών άµεσων επιλέξιµων δαπανών
(µέχρι το τέλος 2009), και 40% (από το 2010).
3)Χρηµατοδότηση βάσει κατ’ αποκοπή ποσοστών (καθώς και κλιµάκων
µοναδιαίου κόστους): Ενιαίες/σταθερές αποζηµιώσεις (flat rate component).
4)Καταβολή κατ’ αποκοπή /εφάπαξ ποσού (Lump sum):∆υνατότητα
συνδυασµού των παραπάνω Χρηµατοδότηση µε τη µορφή βραβείων και
υποτροφιών (δράσεις Marie-Curie έως 100%).
9 Τρεις ανεξάρτητες οντότητες από τρία κράτη-µέλη ή συνδεδεµένα
κράτη (κατ’ ελάχιστο)
9
Για τις δράσεις του ΕΣΕ (ERC) και τις υποτροφίες Marie –Curie µια
οντότητα σε κράτος- µέλος ή υποψήφιο/συνδεδεµένο κράτος
9
Τα συνεργατικά ερευνητικά έργα που αφορούν διεθνή συνεργασία
πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον 2 οντότητες από 2 κράτη-µέλη ή
συνδεδεµένα και 2 οντότητες από 2 κράτη INCO (χώρες διεθνούς συνεργασίας)
9
Έργα δράσεων συντονισµού και υποστήριξης µια νοµική οντότητα (κατ’
ελάχιστο)

Φορείς επιλέξιµοι
για χρηµατοδότηση

Κριτήρια
αξιολόγησης

* Νοµικά πρόσωπα από κράτη µέλη, συνδεδεµένες χώρες, ή οργανισµοί που
υπόκεινται στην Κοινοτική νοµοθεσία (συµπεριλαµβάνεται το Κοινό Κέντρο
Ερευνών)
* ∆ιεθνείς οργανισµοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
* Νοµικά πρόσωπα µε έδρα σε χώρες INCO
* ∆ιεθνείς οργανισµοί, τρίτες χώρες εκτός των INCO, είτε εάν προβλέπεται στο
πρόγραµµα εργασίας ή σε συγκεκριµένη δράση, είτε εάν θεωρείται βασικό για
την υλοποίηση της δράσης, είτε εάν η δυνατότητα χρηµατοδότησης
προβλέπεται από διµερή συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης
χώρας.
- Scientific and Technical quality
(Επιστηµονική και τεχνολογική αρτιότητα: το περιεχόµενο, ο στόχος)
- Implementation (υλοποίηση)
- Impact (Αντίκτυπος)
Score: 1-5 (περιλαµβάνεται και το 0)
Thresholds: 3
Min. Total: 10/15

Υποβολή και
αξιολόγηση

9
9
9

Υποβολή 1 ή 2 σταδίων (όπου αυτό ορίζεται από το πρόγραµµα
εργασιών κάθε θεµατικού ή ειδικού προγράµµατος)
Αντίστοιχη αξιολόγηση 1 ή 2 σταδίων
Ηλεκτρονική υποβολή (EPSS)

Eligibility
Check?
Individual
reading

Consensus

Panel
(with optional
Hearings?)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ)
Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλ.: 210 7273925, Fax: 210 7246824
Ε-mail: fp7@ekt.gr, http://www.ekt.gr/fp7

Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο στο ∆ιαδίκτυο
www.ekt.gr/fp7
cordis.europa.eu/fp7
ec.europa.eu/research/fp7/

