
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Πρότασης 
 

  



 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) 

 

 

Φορέας Υλοποίησης :   Πόλη: 

Ταχ. Διεύθυνση :   Ημερομηνία : 

Ταχ. Κώδικας :   Αρ. Πρωτ. 

Πληροφορίες :   

Τηλέφωνο :   

Fax :   

E-mail :  Προς: Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)   

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 “ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ” (GR07) 

 

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 11316/ΓΓΕΤ/ 17.10.2014 Πρόσκλησης του Διαχειριστή 

Προγράμματος ΓΓΕΤ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της θεματικής περιοχής 

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, 

Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» (GR07), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014,  συνολικού προϋπολογισμού 3.226.661,00 €, η 

οποία συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) 

κατά 85% (2.742.661,85 €) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας κατά 15% (483.999,15 €), υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της  

πράξης με τίτλο «……………………………………………..» και συνολικού προϋπολογισμού 

…………….. ευρώ.  

Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά υποβαλλόμενα συνοδευτικά έγγραφα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:  

 Η πράξη θα υλοποιηθεί στο προβλεπόμενο από την πρόσκληση χρονικό διάστημα 

(τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 30.04.2016). 

 Ο φορέας ο οποίος υποβάλει την πρόταση έχει την νομική υπόσταση που προϋποθέτει 

η παρούσα πρόσκληση για τους συντονιστές των πράξεων. 



 Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε 

θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της 

τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου. 

 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις 

περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. 

 Με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δε δύναται να παραχθούν έσοδα κατά 

την προβλεπόμενη περίοδο λειτουργίας των έργων. 

 

 Σε περίπτωση επιλογής της πρότασης την οποία υποβάλουμε με την παρούσα αίτηση 

δεσμευόμαστε να προσκομίσουμε τα εξής: 

1. Τεχνικό Δελτίο της πράξης 

2. Σύμφωνο αποδοχής όρων για τη συγχρηματοδότηση της πράξης 

3. Σύμφωνο Συνεργασίας συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης 

4. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων από την υλοποιούμενη πράξη 

5. Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης δαπάνης της πράξης 

6. Συμβάσεις έργου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο «επί 

συμβάσει», στις οποίες θα αναφέρεται σαφώς το έργο το οποίο θα επιτελέσουν 

στο πλαίσιο της πράξης και οι αμοιβές που θα τους καταβληθούν για το 

παρεχόμενο έργο. 

7. Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με την σύναψή τους με τον 

αντίστοιχο προμηθευτή. 

  

 Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη πρόταση είναι ακριβείς 

και αληθείς. 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου 

 

(υπογραφή) 

 

 

 


