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1. Εισαγωγή 

Η συμμετοχή σε διεθνή έργα, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους και το βαθμό 

πολυπλοκότητας, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσετε πολύτιμη, και χρήσιμη εμπειρία 

στην καθημερινή σας ακαδημαϊκή εργασία. 

Πολλά προγράμματα προσφέρουν ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με ξένους εταίρους. Πρόκειται για δραστηριότητες 

που βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, στις οποίες το 

προσωπικό μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση είτε προσωπικών δραστηριοτήτων και σχεδίων 

που εκτελούνται είτε με έργα που έχουν την υποστήριξη του πανεπιστημίου. 

Ανεξάρτητα από τη φύση του σχεδίου, κάθε συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες συμβάλλει στην 

βελτίωση της εμπειρίας και τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση νέων ικανοτήτων 

και στη δημιουργία επαφών που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω επαγγελματική σας εξέλιξη 

στο μέλλον. 

Η συμμετοχή στην υλοποίηση διεθνών δραστηριοτήτων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συχνά απαιτεί — 

εκτός από την ουσιαστική γνώση σε έναν δεδομένο τομέα — χρόνο για να κατανοήσει κάποιος/α τους 

κανόνες και τις αρχές της αίτησης για χρηματοδότηση ή τους κανόνες συμμετοχής σε μια δεδομένη 

δραστηριότητα, απαιτεί να ξεπεράσει όποια εμπόδια (κυρίως γλωσσικά), την ικανότητα επικοινωνίας 

και εργασίας σε ένα πολιτισμικά ποικίλο περιβάλλον, και απαιτεί επίσης δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης, καθώς και οργάνωση εργασίας υπό τη πίεση του χρόνου. 

Ωστόσο, αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια στην εξεύρεση ευκαιριών για την υλοποίηση 

διεθνών έργων και τη συνεχή συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες. 

2. Οφέλη από τη συμμετοχή σε διεθνή έργα  

Το διδακτικό έργο, ειδικά στο πανεπιστήμιο, απαιτεί συνεχή ανάπτυξη, βελτίωση των ικανοτήτων και  

δεξιοτήτων και να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και προκλήσεις — τόσο όσον αφορά το 

περιεχόμενο όσο και την οργάνωση. Το τελευταίο ήταν εμφανές κατά την περίοδο των περιορισμών 

που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Ξαφνικά, οι καθηγητές/τριες αντιμετώπισαν εντελώς νέες 

προκλήσεις οργανωτικού χαρακτήρα. Πολλοί ακαδημαϊκοί παρά τις τεράστιες γνώσεις τους, δεν 

κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αμέσως τις αναδυόμενες προκλήσεις. 

Επί του παρόντος, πρόσθετα στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο, καθορίζοντας συχνά την 

επαγγελματική θέση του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνή έργα. 

Γιατί λοιπόν αξίζει να συμμετέχετε στην υλοποίηση διεθνών έργων; Παρακάτω είναι μερικοί από τους 

πιο σημαντικούς λόγους. 

1. Η συμμετοχή στην υλοποίηση έργων δημιουργεί ευκαιρίες απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Τα 

περισσότερα έργα βασίζονται στην ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων των 
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διαφόρων πανεπιστημίων. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί συχνά στην ανάπτυξη ενός κοινού 

αποτελέσματος: δημοσιεύσεις, μαθήματα, μεθοδολογίες, μοντέλα συνεργασίας κ.λπ. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είναι αυστηρά επιστημονικό το έργο και οι συμμετέχοντες έχουν μια 

μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες στους τομείς που καλύπτει το έργο. Ως 

εκ τούτου, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας, να αποκτήσετε νέες 

δεξιότητες και να παρατηρήσετε νέες μεθόδους εργασίας και τις λύσεις άλλων εκπαιδευτικών. 

Όλα αυτά μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν στην καθημερινή σας εργασία προς όφελος 

της μελλοντικής σας σταδιοδρομίας. 

2. Η συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός διεθνών επιχορηγήσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικά έργα. Από τη μία πλευρά, είναι μια μοναδική ευκαιρία 

για τη διεξαγωγή έρευνας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ερευνητές. Από την άλλη 

πλευρά, η διεθνής συνιστώσα και η παρουσία διεθνούς προσωπικού δίνουν νόημα και κύρος στις 

ερευνητικές δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να αυξήσει την αναγνώριση της έρευνας και το 

πεδίο εφαρμογής των πραγματοποιούμενων εργασιών. Και επίσης να συμβάλει αργότερα στην 

ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου που πραγματοποιήθηκε και, ως 

εκ τούτου, στη συνέχιση της έρευνας. Είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για το ακαδημαϊκό 

προσωπικό. 

3. Τα έργα παρέχουν ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 

εμπειριών και η εφαρμογή νέων λύσεων είναι σίγουρα αισθητή από το ίδρυμα στο οποίο 

εργάζεται ένα συγκεκριμένο άτομο. Πολλά πανεπιστήμια χορηγούν πρόσθετες δωρεές για 

συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, τα οποία στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη κατά την 

προσφορά προωθητικών ενεργειών, βραβείων ή οικονομικών δωρεών. 

4. Η συμμετοχή σε διεθνή έργα καθιστά δυνατή την υλοποίηση επαγγελματικών σχεδίων. Όχι πάντα 

και δεν ξεκινούν όλα τα προγράμματα από τα πανεπιστήμια. Πολλά έργα μπορούν να 

υλοποιηθούν από το ακαδημαϊκό προσωπικό. Χάρη σε αυτό, η ατομική έρευνα και το διδακτικό 

προσωπικό έχουν χώρο για να διεξάγουν δραστηριότητες που συνάδουν με τα επαγγελματικά 

τους σχέδια. Η διεθνής συνιστώσα αυτών των δραστηριοτήτων αυξάνει πάντα την ποιότητα και 

την επιστημονική τους αξία.  

5. Η υλοποίηση διεθνών σχεδίων συμβάλλει στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η λειτουργία 

σε μια διεθνή ομάδα που διεξάγει κοινές δραστηριότητες απαιτεί επικοινωνία. Αυτός είναι ένας 

εξαιρετικός τρόπος για να ενισχυθεί η γλώσσα, ειδικά όταν η γλώσσα εργασίας της ομάδας δεν 

είναι η μητρική γλώσσα των μελών της. Η πρακτική χρήση της γλώσσας είναι ο καλύτερος τρόπος 

για βελτίωση. 

6. Η υλοποίηση διεθνών έργων δημιουργεί ευκαιρίες για εργασία σε ένα πολιτισμικά ποικιλόμορφο 

περιβάλλον. Δουλεύοντας σε μια διεθνή ομάδα, μπορείτε να παρατηρήσετε την επιρροή του 

πολιτισμού στο πώς εργάζεστε και μπορείτε να μάθετε για διαφορετικές προσεγγίσεις στα 

καθήκοντα που εκτελούνται και διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας — χάρη σε αυτό, μπορείτε 

να μάθετε να λειτουργείτε σε ένα ιδιαίτερα διαφοροποιημένο περιβάλλον.  
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7. Η συμμετοχή στην υλοποίηση διεθνών έργων συμβάλλει στη δημιουργία επαφών σε ένα 

συγκεκριμένο επιστημονικό περιβάλλον. Συνήθως, οι δραστηριότητες του έργου 

επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα. Υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία να 

αναπτύξετε σχέσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες στην περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής 

σας σταδιοδρομίας στο μέλλον. 

 

3. Διεθνή Προγράμματα  

Από την άποψη του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, τα διεθνή προγράμματα μπορούν να 

χωριστούν σε 2 κύριες ομάδες: έργα που εκτελούνται μεμονωμένα από εργαζομένους και έργα που 

υλοποιούνται από πανεπιστήμια στα οποία απασχολούνται οι εργαζόμενοι.  

3.1 Μεμονωμένα έργα 

Πρόκειται συνήθως για επιχορηγήσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από μεμονωμένο ερευνητικό 

και διδακτικό προσωπικό. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται γενικά από τους υπαλλήλους 

ή μέσω του πανεπιστημίου. 

Παραδείγματα υποτροφιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα από το ακαδημαϊκό 

προσωπικό ενός πανεπιστημίου: 

1. Πρόγραμμα ανταλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες - Υποτροφίες έρευνας για συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια και υπαλλήλους ερευνητικών μονάδων. 

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης του National Geographic. Επιχορηγήσεις ενηλίκων για καινοτόμα έργα 

σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της φύσης, την εκπαίδευση, την έρευνα, ή 

την τεχνολογία. Δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυστηρά εργαστηριακές εργασίες ή 

συλλέγουν τα αποτελέσματα της εργασίας άλλων ανθρώπων συνήθως αποκλείονται από τη 

χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 κατηγορίες επιχορηγήσεων: 

– Επιχορηγήσεις για νέους  

– Επιχορηγήσεις για εξερεύνηση 

– Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων προσφορών. 

3. Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Είναι ένα 

Πρόγραμμα που απευθύνεται στο νεότερο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, αλλά αξίζει να 

αναφερθεί. Το EIGE διεξάγει έρευνα, συλλέγει στατιστικά στοιχεία, τεκμηριώνει περιπτώσεις βίας 

λόγω φύλου, διεξάγει ενημερωτικές δραστηριότητες — δημοσιεύει άρθρα και διοργανώνει 

εκδηλώσεις. https://eige.europa.eu/recruitment 

4. Πρακτική άσκηση στην ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την εφαρμογή του προγράμματος ITER 

και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει ως στόχο να 

αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο της F4E στον ITER και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

και να προωθήσει αυτά τα θέματα γενικά. Πρακτική άσκηση στους τομείς της πυρηνικής 

https://eige.europa.eu/recruitment
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μηχανικής, της φυσικής, της διοίκησης και της επικοινωνίας απευθύνονται σε πτυχιούχους 

πανεπιστημίου. Δικαιούχου είναι: 

– υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή της Ελβετίας· 

– άτομα με δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον πτυχίο 

πανεπιστημίου)· 

– γνωρίζουν πολύ καλά τα αγγλικά (ελάχιστο επίπεδο Β2). 

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη ασκούμενων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του 

Οργανισμού. https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

6. Προχωρημένες επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Το ERC Advanced 

Grants απευθύνεται σε αναγνωρισμένους ερευνητικούς ηγέτες οποιασδήποτε εθνικότητας 

(ανεξαρτήτως ηλικίας) για την υποστήριξη πρωτοποριακών ερευνητικών προγραμμάτων που 

θέτουν νέες κατευθύνσεις στους τομείς τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) είναι μια 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη στήριξη των καλύτερων Ευρωπαίων επιστημόνων, μηχανικών και 

επιστημόνων. Το έργο του υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας και πρωτοποριακής 

έρευνας σε όλους τους τομείς της επιστήμης μέσω επιχορηγήσεων (με διαγωνισμούς). 

Περισσότερες πληροφορίες https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

7. Βραβείο Νέων Οικονομολόγων του Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Βραβείο για τον 

συγγραφέα του καλύτερου έργου για την εμπορική πολιτική και τη διεθνή εμπορική συνεργασία. 

Το βραβείο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας υψηλής ποιότητας στην πολιτική και την 

εμπορική συνεργασία και στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του ΠΟΕ και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Οι διδακτορικοί φοιτητές ή οι απόφοιτοι διδακτορικών σπουδών μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση έως και δύο έτη μετά το διδακτορικό τους (έως την ηλικία των 30 ετών). 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) υποστηρίζει δημιουργικές και καινοτόμες ερευνητικές 

ιδέες σε όλους τους τομείς της γνώσης. Η κλασική διαίρεση σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 

δεν έχει σημασία: η έρευνα πρέπει να είναι γνωστική, πρωτοποριακή και να υπερβαίνει τα 

τρέχοντα όρια της γνώσης.  

9. Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) υποστηρίζει ερευνητές σε διάφορα 

στάδια της σταδιοδρομίας τους χρηματοδοτώντας δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στην 

Ευρώπη και πέραν αυτής. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα ιδρύματα να 

αναπτύξουν το προσωπικό τους, προσλαμβάνοντας ερευνητές και συμμετέχοντας σε διεθνή 

ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του MSCA μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο και μπορεί να 

σχετίζονται με τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα. Βασική προϋπόθεση είναι η διεθνής 

κινητικότητα των ερευνητών. Το MSCA αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεμονωμένοι/ες ερευνητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν σε 

προγράμματα MSCA. Ωστόσο, οι ερευνητές (οποιασδήποτε εθνικότητας και από οποιαδήποτε 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
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χώρα) πρέπει να είναι επιλέξιμοι για να ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές. Δεν επιτρέπεται να 

απασχολούνται από κανένα ίδρυμα κατά την υποβολή αίτησης επιχορήγησης.  

 

3.2 Έργα που υλοποιούνται από πανεπιστήμια 

Πρόκειται γενικά για σχέδια στα οποία ο αιτών είναι πανεπιστήμιο. Ωστόσο, μέλη στις ομάδες έργων 

που τα υλοποιούν είναι συνήθως πανεπιστημιακοί. Συχνά επίσης τα πανεπιστήμια όχι μόνο 

επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να 

υποβάλουν προτάσεις για την υλοποίηση μεμονωμένων έργων. 

Κάποια Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι τα ακόλουθα: 

1. Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) υποστηρίζει ερευνητές/τριες σε 

διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους χρηματοδοτώντας δραστηριότητες έρευνας και 

κατάρτισης εντός και εκτός Ευρώπης. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα 

ιδρύματα να μεγαλώσουν το προσωπικό τους, προσλαμβάνοντας ερευνητές/τριες και 

συμμετέχοντας σε διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Προγράμματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του MSCA μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε 

επιστημονικό κλάδο και μπορεί να σχετίζονται με τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα. Βασική 

προϋπόθεση είναι η διεθνής κινητικότητα των ερευνητών. Το MSCA αποτελεί μέρος του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, θεσμικά 

όργανα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα 

MSCA: 

– επιστημονικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα) 

– επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) 

– μη κυβερνητικές οργανώσεις, νοσοκομεία, μουσεία, ενώσεις, τράπεζες κ.λπ. 

– διεθνείς οργανισμοί 

Ένα ίδρυμα μπορεί να έχει το καθεστώς δικαιούχου, το οποίο περιλαμβάνει την υπογραφή 

συμφωνίας επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόσληψη επιστημόνων και τη λήψη 

κονδυλίων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή έναν οργανισμό-εταίρο που εκπαιδεύει 

και αποδέχεται επιστήμονες για πρακτική άσκηση, και οι δαπάνες συμμετοχής του καλύπτονται 

από τον δικαιούχο. https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/ 

2. Erasmus+ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές και οι υπάλληλοί τους, 

καθώς και άλλοι οργανισμοί που συνεργάζονται με πανεπιστήμια, μπορούν να συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Erasmus+. Τα πανεπιστήμια μπορούν να ανταλλάσσουν φοιτητές και προσωπικό και 

να συντονίζουν διεθνή προγράμματα ή να συμμετέχουν σε αυτά ως εταίροι. Προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή των πανεπιστημίων στο πρόγραμμα είναι να υπάρχει Χάρτης Erasmus για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να ταξιδεύουν στο εξωτερικό 

ως μέρος των σπουδών τους και πρακτική άσκηση. Οι διδάσκοντες/ουσες προσφέρουν μαθήματα 

για φοιτητές/τριες σε ξένα πανεπιστήμια. Επίσης το διοικητικό προσωπικό καθώς και άλλοι  

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
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εργαζόμενοι από διάφορες πανεπιστημιακές μονάδες μπορούν να επωφεληθούν από 

εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον, οι φοιτητές και το πανεπιστημιακό προσωπικό μπορούν να 

συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχει η μονάδα τους. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, πρόκειται για έργα στο πλαίσιο της δράσης 2 — Συνεργασία των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Οι 

«συμπράξεις συνεργασίας» στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διεθνή σχέδια που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη μεταφορά και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και κοινών 

πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, και της ανταλλαγής εμπειριών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτών των έργων θα πρέπει να είναι πρωτίστως ο εκσυγχρονισμός της 

εκπαιδευτικής προσφοράς του πανεπιστημίου, η καλύτερη προσαρμογή του στις ανάγκες της 

κοινωνίας και της οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα 

θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα, κλιμακούμενα και, αν είναι δυνατόν, να έχουν ισχυρή 

διεπιστημονική διάσταση. 

3. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ο νορβηγικός 

χρηματοδοτικός μηχανισμός (δηλ. οι λεγόμενες επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας). Τα 

προγράμματα στο πλαίσιο της 3ης έκδοσης των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας θα 

υλοποιηθούν έως το 2024. Η εξαίρεση είναι το Ταμείο Διμερούς Συνεργασίας, το οποίο θα 

εφαρμοστεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2025. https://eeagrants.org/ 

4. Το πρόγραμμα Interreg Europe 2021-2027 συνεχίζει το πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020. 

Το Interreg Europa 2021-2027 στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, καινοτόμων λύσεων και την 

ανάπτυξη των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην προετοιμασία και την εφαρμογή των πολιτικών 

περιφερειακής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη». https://www.interregeurope.eu/ 

 

4. Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην υλοποίηση διεθνών έργων; 

Εδώ παρουσιάζονται δύο βασικές μέθοδοι. 

Από τη μία πλευρά, μπορείτε να αναζητήσετε επιχορηγήσεις για δραστηριότητες που μπορούν να 

διεξαχθούν παράλληλα με το ερευνητικό και διδακτικό σας έργο χωρίς αυτό να επηρεάζεται. Αυτές 

οι επιχορηγήσεις είναι συχνά ερευνητικά έργα βάσει των οποίων μπορείτε να σχεδιάσετε και να 

υλοποιήσετε συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα ή να διοργανώσετε διεθνείς εκδηλώσεις. 

Ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει στενή συνεργασία με το πανεπιστήμιο. Κατά την προετοιμασία των 

έργων, τα πανεπιστήμια συχνά συνεργάζονται είτε με εξωτερικούς συνεργάτες ή με συγκεκριμένο 

προσωπικό τους για τη συγγραφή προτάσεων. Το προσωπικό αυτό από τα πανεπιστήμια  γνωρίζουν 

το θέμα, συμβάλουν ουσιαστικά στην αίτηση και στη συνέχεια ασχολούνται με την υλοποίηση του  

έργου — σε περίπτωση που λάβουν επιχορήγηση. Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν έτοιμη λίστα 

προγραμμάτων στα οποία υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση περιοδικά και αναζητούν 

ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό με ιδέες για υποβολή προτάσεων. Το ακαδημαϊκό προσωπικό 

https://eeagrants.org/
https://www.interregeurope.eu/
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λαμβάνει υποστήριξη για την ολοκλήρωση της αίτησης και υλοποιεί μόνο το ουσιαστικό μέρος του. 

Υπάρχουν επίσης πανεπιστήμια όπου προτιμάται η πρωτοβουλία των εργαζομένων από τη βάση προς 

την κορυφή, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν οι ίδιοι προγράμματα και να λάβουν βοήθεια από 

τα πανεπιστήμια για την προετοιμασία της αίτησης και τη διαχείριση του έργου. 

Είναι καλύτερο να βρείτε το γραφείο διεθνών υποθέσεων ή τη μονάδα αυτού του τύπου μέσα στις 

δομές του πανεπιστημίου σας, και να ρωτήσετε σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής αίτησης για 

χρηματοδότηση. 

 

5. Παραπομπές 

– https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-

resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/ 

– https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.p

df 

– https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl 

– https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl 

– https://culture.ec.europa.eu/creative-europe 

– τι είναι αυτό; 

– https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave 

– https://www.eurodesk.pl/granty/4 

– https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-

J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8  

– https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa  

– https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

– https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn 

– https://eige.europa.eu/recruitment 

– https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

– https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka 

– https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

– https://www.daad.pl/pl/ 

– https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

– https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf
https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/funding/calls
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave
https://www.eurodesk.pl/granty/4
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn
https://eige.europa.eu/recruitment
https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
https://www.daad.pl/pl/
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant
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– https://www.kpk.gov.pl/  

– https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research 

– https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

– https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca  

– https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1 

– https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-

europa-2021-2027/ 

 

https://www.kpk.gov.pl/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

