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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί όλους τους φορείς της χώρας που διεξάγουν
έρευνα και ανήκουν στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή εποπτεύονται
από αυτούς να συμμετάσχουν στην Πράξη με τίτλο: «Υποδομή Έρευνας και
Τεχνολογίας (συμπεριλαμβανόμενων των κτιρίων, των οργάνων και των
δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα)»,
του Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο: «Δημιουργία και αξιοποίηση Καινοτομίας
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
με τίτλο : «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) καθώς και των
πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην καταγραφή και
τεκμηρίωση των αναγκών των Ερευνητικών Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα ή άλλων αντίστοιχων που τελούν υπό την εποπτεία του σε
υποδομές, ώστε να ιεραρχηθούν ανταγωνιστικά σε επίπεδο περιφέρειας. Οι φορείς
οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
δράσης θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τις προτάσεις τους για την
υλοποίηση έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Συνοπτική περιγραφή του Φορέα και του ερευνητικού του έργου.
 Πλήθος και διάκριση του προσωπικού σε κατηγορίες :
1)Ερευνητικό
2)Επιστημονικό
3)Τεχνικό
4)Διοικητικό/ Βοηθητικό
 Στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης του την τελευταία πενταετία καθώς εκτιμήσεις
για την μελλοντική του εξέλιξη.
 Τεκμηρίωση των συγκεκριμένων αναγκών που υπαγορεύουν την υλοποίηση του
έργου.
 Για προτάσεις που αφορούν σε κτίρια:
1)Μελέτη σκοπιμότητας
2)Τεχνικοοικονομική Μελέτη-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (5,10 ετών)
3)Τεχνικές Μελέτες
4)Άδειες όπου υπάρχουν
5)Αποφάσεις Δ.Σ.
6)Στοιχεία των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων
α) Τετραγωνικά (καταμερισμός σε γραφεία, εργαστήρια και βοηθητικούς
χώρους).
β) Βαθμός αξιοποίησης των εγκαταστάσεων.
 Για προτάσεις που αφορούν σε εξοπλισμό:
1)Κόστος κτήσης.
2)Βαθμός αξιοποίησης υπάρχοντος εξοπλισμού.

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής είναι η 17/05/2010.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6463
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6484
Πληροφορίες ΕΛΚΕ – EΜΠ, Κατερίνα Βαβυλώνη, τηλ. 1123 και Δέσποινα
Τσαουσίδου, τηλ. 1943.

