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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) , το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που
συνδιοργανώνουν για την παρουσίαση των ανοιχτών προκηρύξεων Marie Curie του Ειδικού
Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
της ΕΕ. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής
κοινότητας για το εν λόγω πρόγραμμα για το οποίο το ΕΙΕ και το ΕΚΕΤΑ έχουν ορισθεί ως Εθνικά Σημεία
Επαφής.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010, 10:00 π.μ., στην Αθήνα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48) και την Πέμπτη
21 Οκτωβρίου, 10:00 π.μ., στη Θεσσαλονίκη – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (6ο χμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης). Στις εκδηλώσεις, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα
Laura-Elena Apostol, θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και θα αναφερθεί αναλυτικά στους όρους
και στις προϋποθέσεις συμμετοχής νέων και έμπειρων ερευνητών στις ∆ράσεις Marie Curie. Ιδιαίτερη έμφαση
θα δοθεί στις δράσεις “Initial Training Networks (ITN)” & “Industry Academia Partnerships and Pathways
(IAPP)” και στη συμμετοχή επιχειρήσεων εμπορικής και παραγωγικής φύσης στο Ε.Π. «ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», με προϋπολογισμό 4,7 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013,
περιλαμβάνει τις δράσεις «Marie-Curie» και στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική ενδυνάμωση του ανθρωπίνου
δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη και αφορά σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας,
συμπεριλαμβανομένων της αρχικής ερευνητικής κατάρτισης, της δια βίου επιμόρφωσης και της
επαγγελματικής εξέλιξης.
Το ΕΙΕ και το ΕΚΕΤΑ αποτελούν μέλη του Ελληνικού ∆ικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής του Ειδικού
Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και έχουν ως βασική αρμοδιότητα την παροχή κατάλληλης πληροφόρησης και
τεχνικής βοήθειας στους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα καθώς και τη
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
καλύτερη υλοποίηση του. Στο Ελληνικό ∆ίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα
«ΆΝΘΡΩΠΟΙ» συμμετέχουν επίσης ως μέλη: το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – ΙΤΕ / Τεχνολογικό Πάρκο
Κρήτης, ο Ελληνικός Σύλλογος Επιστημόνων «Marie-Curie» – MCFA/EL, και ως φορείς διάχυσης: το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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