
 

  
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου/Εργαστηρίου: «Προετοιμασία μιας 
Ιδέας/Πρότασης Ευρωπαϊκού Έργου και συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης» 

Οκτ-Νοε-Δεκ 2019 

(Κύριος εκπαιδευτής είναι ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ο οποίος υποστηρίζεται από άλλους εκπαιδευτές 

στα εξειδικευμένα θέματα συγκεκριμένων προγραμμάτων.) 

1η Ημέρα  

Ώρα Θέμα 

08:15 - 08:30 Εγγραφές – καφές 

08:30 - 09:15 Συνοπτική Παρουσίαση των κύριων Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων και 

βασικές διαφορές τους (Horizon 2020, Erasmus+, Life)  

09:15 - 10:45 Πως μετουσιώνεται μια Ιδέα σε πρόταση  

• Πως καταγράφουμε μια Ιδέα (π.χ. εθνικές και ευρωπαϊκές ανάγκες που θα πρέπει να 

καλύπτει) - παρουσίαση εργαλείου καταγραφής Ιδέας (φύλλο Έργου) 

• Συμβατότητα με πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Επιδεικνύει καινοτομία 

• Βασικές δραστηριότητες 

• Ευρωπαϊκή διάσταση και βιωσιμότητα 

• Συμβολή στις οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Πως αποφασίζουμε αν αξίζει να προχωρήσει μια ιδέα σε πρόταση; 

10:45 - 11:00 Διάλειμμα 

11:00 - 12:00  Πρακτική άσκηση της Ιδέας/Πρότασης σε φύλλο έργου 

(περιλαμβανομένης παρουσίασης από ομάδες και ανταπόκριση εκπαιδευτή) 

Παράδειγμα μιας Ιδέας από κάθε κύριο πρόγραμμα για επεξεργασία από ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες 

12:00 - 13:00 Εντοπισμός Εταίρων και Επισημοποίηση Εταιρικής σχέσης 

• Πως συγκεντρώνεται ένα δίκτυο εταίρων/πηγές 

• Συμβατότητα εταίρων με την ιδέα/πρόταση 

• Ανάπτυξη εταιρικού προφιλ 

• Κριτήρια επιλογής 

• Ρόλοι 

• Προβλήματα που δυνατό να προκύψουν στη Διαχείριση ενός σχήματος εταίρων 

• Επισημοποίηση σχήματος/σύνταξη συμφωνητικού κοινοπραξίας (σε περίπτωση που 

προχωρήσει η ιδέα /πρόταση) 

13:00 - 13:30 Ελαφρύ γεύμα 



13:30 - 15:30 Ταύτιση της Ιδέας/πρότασης με Ευρωπαϊκά Προγράμματα/Προσκλήσεις 

• Εντοπισμός προσκλήσεων (π.χ. κάνοντας χρήση προγραμμάτων εργασίας/εγγράφων των 

επιμέρους κύριων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, εκτίμησης/πρόβλεψης 

αναμενόμενων προκηρύξεων κ.ά.) 

• Πρακτικές και διαδικασίες μελέτης πρόσκλησης  

• Πώς αναλύουμε τις απαιτήσεις της προκήρυξης- Εργαλείο ανάλυσης προκήρυξης 

• Πώς προσαρμόζουμε την Ιδέα στις απαιτήσεις της προκήρυξης/Σύνδεση Ιδέας με 

προκήρυξη 

• Άσκηση για ανάλυση μιας πρόσκλησης υποβολής πρότασης που να συνδέεται με την 

προηγούμενη άσκηση του Φύλλου Έργου κάνοντας χρήση του εργαλείου ανάλυσης 

(περιλαμβανομένης παρουσίασης από ομάδες και ανταπόκριση εκπαιδευτή) 

Ολοκλήρωση 1ης μέρας 

 

  



  
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου/Εργαστηρίου: «Προετοιμασία μιας 
Ιδέας/Πρότασης Ευρωπαϊκού Έργου και συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης» 

Οκτ-Νοε-Δεκ 2019  

(Κύριος εκπαιδευτής είναι ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ο οποίος υποστηρίζεται από άλλους εκπαιδευτές 

στα εξειδικευμένα θέματα συγκεκριμένων προγραμμάτων.) 

2η Ημέρα 

Ώρα Θέμα 

08:30 - 10:30 Ετοιμασία Προϋπολογισμού του Έργου 

• Θεωρητικού μέρους (π.χ. κατηγοριών εξόδων, ένταση χρηματοδότησης, μοντέλα 

αποζημίωσης, πολιτικές της εταιρείας, επιλέξιμων/μη επιλέξιμων δαπανών, 

άμεσων/έμμεσων εξόδων κ.ά.) 

• Παρουσίαση Εργαλείων ετοιμασίας προϋπολογισμού για τα κύρια Ανταγωνιστικά 

Προγράμματα 

• Άσκηση σε ομάδες για την ετοιμασία προϋπολογισμού – θα δοθούν εικονικά στοιχεία 

(συμβόλαια, προβλεπόμενες δαπάνες, εκτίμηση χρόνου εμπλοκής για το προσωπικό κλπ) 

(περιλαμβανομένης παρουσίασης από ομάδες και ανταπόκριση εκπαιδευτή) 

10:30 - 10:45 Διάλειμμα 

10:45 - 13:00 Φόρμα Αίτησης 

• Πρόσβαση στη φόρμα 

• Έντυπα αιτήσεων 

• Βασικά πεδία της φόρμας αίτησης 

• Πώς συμπληρώνεται 

• Βασικές αρχές γραφής και εμπειρικές καλές πρακτικές 

• Κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης 

• Διαδικασία επιλογής 

• Διαδικασία διαπραγμάτευσης 

•  Ιδιαιτερότητες μεταξύ προγραμμάτων 

• Άσκηση σε ομάδες συμπλήρωσης παραδείγματος φόρμας (περιλαμβανομένης 

παρουσίασης από ομάδες και ανταπόκριση εκπαιδευτή) 

13:00 - 13:30 Ελαφρύ γεύμα 

13:30 - 14:45 Συνέχιση της άσκησης συμπλήρωσης παραδείγματος φόρμας με την παρουσίαση από 

ομάδες και ανταπόκριση από εκπαιδευτή 

14:45 - 15:20 Διαδικασία υποβολής της αίτησης 

• Παρουσίαση ηλεκτρονικών συστημάτων-επεξήγηση βημάτων 

• Άλλως πως (έντυπη μορφή) – επεξήγηση βημάτων 

• Επιβεβαίωση 



15:20 - 15:30 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος (Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης) και Επίδοση 

πιστοποιητικών παρακολούθησης 

Ολοκλήρωση Προγράμματος 

 


