
Χρηματοδότηση ερευνητών και ερευνητικών φορέων από τις δράσεις Marie Curie (Ειδικό 
Πρόγραμμα «Άνθρωποι») 
 
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ, έλαβε από το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» (το ΕΙΕ είναι το Εθνικό 
Σημείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα με γεωγραφική περιοχή ευθύνης την Αττική). 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος προκηρύχθηκαν οι δράσεις Marie Curie – Initial Training Networks 
(ITN), Marie Curie – Researchers’ Night και οι δράσεις Marie Curie – Reintegration Grants (RG).  
 
Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις αυτές είναι πλήρης (100%).  
 
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:  
 
ΔΡΑΣΗ 1.1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
(Initial Training Networks) 
   Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-ΙΤΝ 
   Αφορά: ΝΕΟΥΣ & ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές, Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, 
Πανεπιστήμια κλπ), ΜΜΕ, εταιρίες.  
 
ΔΡΑΣΗ 2.2: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
(Reintegration Grants) 
     
    Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-RG 
   Αφορά: ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές, Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια κλπ). 
 
               2.2.1 European Reintegration Grants 
               2.2.2 International Reintegration Grants 
    
ΔΡΑΣΗ 5.1: ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2010  
(Researchers Night) 
   Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-NIGHT 
   Αφορά: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο από κράτος μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένων Κρατών και 
δημιουργία κοινοπραξίας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.   
 
 
 
Όλο το απαραίτητο υλικό για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις αυτές (Work Programme, 
Calls, Handouts, Application Forms, etc.) παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα Άνθρωποι για την Αττική: 
http://www.ncp-people.gr/calls.html ή στην ιστοσελίδα της ΕΕ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12   
 

 
 

ΔΡΑΣΗ 1.1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
(Initial Training Networks) 
 
Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-ITN 



 
Αφορά: ΝΕΟΥΣ1 & ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ2 ερευνητές, Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, 
Πανεπιστήμια), ΜΜΕ, εταιρίες. 
 
Στόχος: Στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών καριέρας κυρίως των νέων ερευνητών που 
εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση 
στα πλαίσια των διδακτορικών τους προγραμμάτων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και  έμπειροι 
ερευνητές που διανύουν τα πρώτα 5 χρόνια της ερευνητικής τους καριέρας, μετά τη λήψη του 
πτυχίου.  
 
Μηχανισμός υλοποίησης: Κατά κύριο λόγο, το προτεινόμενο έργο καλείται να υλοποιηθεί μέσω 
ενός δικτύου που συντελείται από τουλάχιστον 3 διαφορετικούς φορείς εγκαταστημένους σε 3 
διαφορετικές χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή Συνδεδεμένων Χωρών. Εφόσον έχει τηρηθεί ο 
παραπάνω κανόνας συμμετοχής, προβλέπεται και η συμμετοχή στην κοινοπραξία οργανισμών ή 
επιχειρήσεων από Τρίτες Χώρες.   Επιπλέον, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και μεμονωμένοι 
οργανισμοί ή δύο οργανισμοί από διαφορετικά κράτη-μέλη ή/ και Συνδεδεμένες χώρες.  Στην 
περίπτωση μεμονωμένου οργανισμού, ο οργανισμός πρέπει να προέρχεται είτε από κράτος- μέλος 
της ΕΕ είτε από Συνδεδεμένη Χώρα. Όταν υποβάλλουν πρόταση 2 οργανισμοί, ο ένας από αυτούς 
πρέπει να προέρχεται από κράτος-μέλος της ΕΕ. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η άμεση ή έμμεση 
συμμετοχή των βιομηχανιών/επιχειρήσεων ως: εταίροι στο δίκτυο, ως πάροχοι ερευνητικής 
κατάρτισης ή/και συμπληρωματικής κατάρτισης μέσω ευκαιριών πρόσληψης ερευνητών, ή ως 
μέλη του Εποπτεύοντος Συμβουλίου Δικτύου. Κάθε Δίκτυο πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο 
Εποπτεύον Συμβούλιο που θα δρα ως συντονιστικό όργανο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα της 
επιστημονικής και τεχνολογικής κατάρτισης, η οποία θα ισορροπεί με την ανάγκη κατάρτισης για 
συμπληρωματικές δεξιότητες και προσόντα, απευθυνόμενες στον κάθε νέο ερευνητή ανάλογα με 
τις ανάγκες του.  
Κάθε νέος ερευνητής αναμένεται να  διαμορφώσει σε συνεργασία με τον επόπτη του στον φορέα 
υποδοχής, ένα προσωπικό πρόγραμμα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, συγκεράζοντας τις εκπαιδευτικές 
του ανάγκες και ικανότητες με το επιστημονικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, παίζοντας ενεργό 
ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαίδευσή του και στην εξέλιξη της καριέρας του.  
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ, 
Συνδεδεμένων Χωρών ή Τρίτων Χωρών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φιλοξενών οργανισμός 
να βρίσκετε σε άλλη χώρα από τη χώρα υπηκοότητας του ερευνητή και, ο ερευνητής να μην έχει 
διαμείνει στη χώρα προορισμού περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, αμέσως πριν 
την επιλογή τους από το φορέα που θα τους φιλοξενήσει. 
 
Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: μέχρι 4 χρόνια.  

• Για νέους ερευνητές από 3 μήνες έως 3 χρόνια.  
• Για έμπειρους ερευνητές έως 2 χρόνια. Ένας ερευνητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα 

Δίκτυο αρχικά ως νέος ερευνητής και στη συνέχεια ως έμπειρος (στα 5 πρώτα χρόνια της 
καριέρας του). 

 
Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης, επίδομα κινητικότητας νέων ή και 
έμπειρων ερευνητών (ως επισκέπτες καθηγητές), επίδομα διεύρυνσης καριέρας ερευνητών  

                                                 
1. Στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους νέους & στους έμπειρους ερευνητές. 
ΝΕΟΙ ερευνητές θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην αρχή της καριέρας τους, δηλαδή ερευνητές με ή 
χωρίς Διδακτορικό για τους οποίους δεν έχουν περάσει 4 χρόνια από τη στιγμή που απέκτησαν  πτυχίο που να τους 
επιτρέπει να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές. 
2. ΕΜΠΕΙΡΟΙ θεωρούνται οι ερευνητές οι οποίοι είτε α) κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), είτε β) έχουν τουλάχιστον 
4 χρόνια αποδεδειγμένης ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση πτυχίου που να τους επιτρέπει 
να προχωρήσουν σε Διδακτορικές σπουδές  
 



(career exploratory allowance), ταξίδια, δαπάνες συντονισμού, διαχείρισης Δικτύου και 
υλοποίησης επιστημονικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, οργάνωσης συναντήσεων εργασίας, 
σεμιναρίων, καλοκαιρινών μαθημάτων, συνεδρίων, λειτουργικά έξοδα οργανισμών  
 
Συνολικός προϋπολογισμός για το 2010: 243.79 εκ.€ 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  
Δημοσίευση: 8/9/2009, Προθεσμία υποβολής: 22/12/2009 (17:00 ώρα Βρυξελλών). 
 
Ιστοσελίδα της ΕΕ με πληροφορίες για τη δράση:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPa
ge&call_id=247 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ 2.2 : ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
(Marie Curie Action: Reintegration Grants) 
 
Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-RG  
Εμπεριέχει τις δύο προσκλήσεις ERG & IRG 
 
Αφορά: ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές3, Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια).  
 
Στόχος: Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων έμπειρων ερευνητών 
μέσω ενός μηχανισμού επανενταξής τους σε ερευνητικό φορέα κράτους-μέλους της ΕΕ ή 
συνδεδεμένης χώρας συμπεριλαμβανομένης και της χώρας προέλευσης τους.  
 
 
 2.2.1 European Reintegration Grants 
 Αφορά: Έμπειρους ερευνητές που έχουν ωφεληθεί τουλάχιστον για 18 μήνες από κάποια 
από τις παρακάτω δράσεις Marie Curie του 6ου ή 7ου Προγράμματος Πλαισίου. 
 

• Marie Curie Research Training Networks (RTN) 
• Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Training (EST) 
 • Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) 
• Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF) 

FP6 

• Marie Curie Excellence Grants (EXT) 
  

• Marie Curie Initial Training Networks (ITN) 
• Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) 
• International Incoming Fellowship (IIF)  

FP7 

• Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 
 
 
Μηχανισμός υλοποίησης: Υποβολή πρότασης από οργανισμό που βρίσκεται σε κράτος-μέλος 
της ΕΕ ή σε Συνδεδεμένη Χώρα σε συνεργασία με έμπειρο ερευνητή υπηκοότητας κράτους-
μέλους της ΕΕ ή Συνδεδεμένης Χώρας ο οποίος ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις ερευνητικές του 
                                                 
3 Ως "έμπειροι" νοούνται οι ερευνητές οι οποίοι: α) κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), β) έχουν τουλάχιστον 4 χρόνια 
αποδεδειγμένης ερευνητικής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση πτυχίου που να τους επιτρέπει να 
προχωρήσουν σε Διδακτορικές σπουδές 



δραστηριότητες κατόπιν υλοποίησης προηγούμενης ερευνητικής δράσης Marie-Curie ελάχιστης 
διάρκειας 18 μηνών. Επιλέξιμοι είναι ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας και σε αυτή τη δράση 
δεν ισχύει ο κανόνας κινητικότητας (μέσω της δράσης ERG ο ερευνητής μπορεί να συνεχίσει την 
έρευνά του ακόμά και στη χώρα που ήδη δραστηριοποιείται).   
 
Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο ERG: 2-3 χρόνια 
 2.2.2 International Reintegration Grants 
 Αφορά: ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές, Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα, 
Πανεπιστήμια). 
 
Μηχανισμός υλοποίησης: Υποβολή ερευνητικής πρότασης από οργανισμό που βρίσκεται εντός 
της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα για την υλοποίησή της από έμπειρο ερευνητή υπηκοότητας 
κράτους-μέλους της ΕΕ ή συνδεδεμένης χώρας & ο οποίος εργάζεται και αποδεδειγμένα διαμένει ή 
διέμενε κατ’ ελάχιστον 3 χρόνια σε Τρίτη χώρα εκτός ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο ερευνητής να μην έχει διαμείνει για περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 
χρόνια στην χώρα στην οποία ενδιαφέρεται να απασχοληθεί και να μην εργάζεται κατά το έτος 
αυτό σε έργο έρευνας εντός της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα. 
 
Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο IRG: 2-4 χρόνια 
 
 
Συνολικός προϋπολογισμός RG για το 2010: 32 εκ.€ 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  
Δημοσίευση: 9/10/2009, Προθεσμία υποβολής: 9/3/2010 (17:00 ώρα Βρυξελλών). 
 
Ιστοσελίδα της ΕΕ με πληροφορίες για τη δράση:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPa
ge&call_id=250 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ 5.1: "ΝΥΧΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2010"  
(Researchers’ NIGHT) 
 
Προκήρυξη: FP7-PEOPLE-2010-NIGHT 
Αφορά: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο από κράτος μέλος της ΕΕ ή Συνδεδεμένων Κρατών και 
δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξίας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.   
Στόχος: Η υποστήριξη οργάνωσης εκδήλωσης (βραδιάς ερευνητή) προκειμένου να έρθουν οι 
ερευνητές πιο κοντά στο ευρύ κοινό.  
 
Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: έως 7 μήνες (συμπεριλαμβάνει καμπάνια προβολής / 
διαφήμισης) 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός για το 2010: 3,5 εκ. Ευρώ 
 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  13/1/2010 (17:00 ώρα Βρυξελλών). 
 
Ιστοσελίδα της ΕΕ με πληροφορίες για τη δράση: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPa
ge&call_id=249#infopack 
 
 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» 
ΧΡΟNOΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

 

 
 
 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή υποστήριξη μπορείτε: 
 
  - να επικοινωνείτε με το ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  
       στο e-mail: gritou@eie.gr, τηλ: 210-72.73.521 
 
- να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Σημείου Επαφής (Mobility-NCP) στο 

ΕΙΕ                        www.ncp-people.gr καθώς και την ιστοσελίδα της ΕΕ 
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 

- http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html 
 
 


