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Υπηρεσίες υποστήριξης Μελών ΔΕΠ για κατάθεση προτάσεων, από τον ΕΛΚΕ 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο προτάσεων και νέων έργων της ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ, προς τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ, είναι: 

 

 Διαχείριση Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας (Funding Tenders Portal) 

α) Ενημέρωση Στοιχείων και Νομιμοποιητικών Εγγράφων Νόμιμων Εκπροσώπων 

ΕΛΚΕ ΟΠΑ (Legal Signatory, Financial Signatory, Contact Persons) στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα 

β) Ενημέρωση Στοιχείων και Νομιμοποιητικών Εγγράφων ΕΛΚΕ ΟΠΑ στην 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

 

 Κατόπιν ενημέρωσης του ΕΛΚΕ από τα μέλη ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε 

Ευρωπαϊκές Προσκλήσεις, αποστέλλονται τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται 

για την κατάθεση των προτάσεων και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 

Ενδεικτικά: 

α) καταρτίζεται κατάλογος συναφών έργων, 

β) συγκεντρώνονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα ΕΛΚΕ & Νόμιμου 

Εκπροσώπου, 

γ) καταρτίζονται τα: Letter of Support, Mandate Letter, Accession Form for 

Beneficiaries, Declaration of Consent, Declaration of Honor, Consortium Agreement, 

Grant Agreement (συγγραφή, υπογραφή, και ενημέρωση της ευρωπαϊκής 

πλατφόρμας), 

δ) αποστέλλονται τα στοιχεία που αφορούν στα rates (μελών ΔΕΠ & Ερευνητών) και 

ενημερώνεται ο Ε.Υ. για τις διαδικασίες που απαιτούνται κατόπιν της 

χρηματοδότησης της Ε.Ε., 

ε) υποστηρίζεται η διαδικασία κατάθεσης Εντύπων προς τον ΕΛΚΕ: Έντυπα 

πρότασης, Έντυπα αποδοχής έργου (εαν αυτό εγκριθεί), τα οποία συνήθως 

συντάσσονται και αποστέλλονται στους Ε.Υ. από το γραφείο προτάσεων και νέων 

έργων.   

 

 Συμβολή στην παρακολούθηση και ενημέρωση προγραμμάτων για την 

πορεία  ένταξης και εξέλιξης τους (Amendments, Financial/Periodic Reports, 

Payments etc). 

 

 Προώθηση νέων προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας στους Προέδρους των 

Τμημάτων (νέα υπηρεσία – έναρξη Μάρτιος 2020).  
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Επιπλέον των ως άνω, επισημαίνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (και τα Μέλη ΔΕΠ) από την 1η/7/2019 

όντας και πάλι μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (European Office of Cyprus), έχει 

τις ακόλουθες παροχές:  

 Πρόσβαση σε επεξεργασμένη έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης και τις πολιτικές της Ε.Ε. 

 Πρόσβαση στην Εβδομαδιαία Επισκόπηση για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση 

(newsletter) 

 Αναλυτικές και στοχευμένες αναφορές σε πολιτικές που αφορούν στους τομείς 

προτεραιότητας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 Προτεραιότητα στην αναζήτηση και διευθέτηση συνεργατών σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

 Επισκόπηση Οδηγιών της Ε.Ε. για θέματα που επηρεάζουν του τομείς του 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ που μπορούν να γίνουν αφορμή για νέες προτάσεις 

 Έκπτωση στη συμμετοχή ή/και δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που 

διοργανώνει το ΕΓΚ 

Για πρόσβαση στην ως άνω πληροφόρηση, το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να εγγραφεί στην 

πλατφόρμα που βρίσκεται στο link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZNWfeU_TIdghHBzfWHlo0-

DDOArdRfphPGGrjydbk20kYNg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZNWfeU_TIdghHBzfWHlo0-DDOArdRfphPGGrjydbk20kYNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZNWfeU_TIdghHBzfWHlo0-DDOArdRfphPGGrjydbk20kYNg/viewform?usp=sf_link

