Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
(ERC) στον Ορίζοντα 2020
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020),
σας προσκαλεί στη Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει για το Πρόγραμμα του European
Research Council (ERC) στο πλαίσιο του Oρίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και
Καινοτομίας της ΕΕ). Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου (10:00 – 15:00), στην Αθήνα, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζερβάς Βασ. Κωνσταντίνου 48, Aθήνα).
Στην εκδήλωση, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θ. Παπάζογλου (European
Research Council Executive Agency - ERCEA) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα ERC στο πλαίσιο του
Ορίζοντα 2020 καθώς και τις προκηρύξεις του 2016. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπ. Οικονομίας , Ανάπτυξης
& Τουρισμού, Δρ Γ. Ιωαννίδης θα παρουσιάσει τις Δράσεις Υποστήριξης ερευνητών μέσω των
Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι του
προγράμματος ERC θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή
ανταγωνιστικών προτάσεων.
Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την
"έρευνα αιχμής" αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε
οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και
χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη
γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2016-01-13
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live
Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της ημερίδας θα διατίθενται στην ιστοσελίδα:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2016-01-13

