Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις
1.

ΕΡ.

1.

ΑΠ.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο έργο;

Η δυναμική συμμετοχή επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντική
και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα
διακρατικά
έργα
αποσκοπούν
στη
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ερευνητικών φορέων
και επιχειρήσεων της χώρας και στην οικονομική ανάπτυξη των δύο
χωρών. Η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει διασφαλίζει απόλυτα
την ικανοποίηση των στόχων, την απρόσκοπτη υλοποίηση του
έργου και να αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η
μεταξύ τους συνεργασία.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση προτάσεων οι οποίες υποβάλλονται
σε θεματικούς τομείς
στους οποίους γενικότερα δεν
δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις. Εντούτοις, η αναγκαιότητα
σύμπραξης με επιχείρηση θα κριθεί κατά την αξιολόγηση των
προτάσεων και οι προτείνοντες οφείλουν να αιτιολογήσουν με
σαφήνεια τους λόγους της μεταξύ τους συνεργασίας, της επιλογής
των συνεργαζόμενων φορέων και της επάρκειας τους για την
υλοποίηση του έργου.

2.

ΕΡ.

Μπορούν στην Σύμπραξη να συμμετέχουν περισσότεροι από δύο
φορείς, έστω ο τρίτος χωρίς επιχορήγηση ;

2.

ΑΠ.

3.

ΕΡ.

Η συμμετοχή τρίτου φορέα κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται από την
προκήρυξη. Εφόσον όμως θεωρείται ως απολύτως απαραίτητη η
συνεισφορά τρίτου φορέα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του μόνο
μέσω της υπεργολαβίας.
Είναι δυνατή η συμμετοχή φορέων χώρας εξωτερικού, εκτός Γερμανίας
στη Σύμπραξη;

3.

ΑΠ.

Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι φορείς δεν θα
επιχορηγούνται από το έργο, αλλά η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να
γίνεται από ίδιους πόρους. Διευκρινίζεται ότι δεν λογίζεται στο συνολικό
αριθμό φορέων η συμμετοχή φορέα με μηδενικό προϋπολογισμό ή
δημόσια δαπάνη (πλην των φορέων της Γερμανίας).

4.

ΕΡ.
ΑΠ.

Ποία είναι η αντίστοιχη Γερμανική ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκε η
προκήρυξη;
Η αντίστοιχη γερμανική ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη:
http://www.bmbf.de/foerderungen/21656.php
Πληροφορίες στην Γερμανία δίνει το:
International Bureau of the BMBF
Heinrich-Konen Str. 1
53227 Bonn
Christian Schache
Tel.: +49 (0)228 3821 – 1465
Email: Christian.schache@DLR.de

5.

6.

7.

ΕΡ.

Μπορεί να είναι επιλέξιμος ως προς το Φυσικό Αντικείμενο κάποιος
Υποτομέας που δεν περιλαμβάνεται στους Θεματικούς Τομείς
Προτεραιότητας, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη;

ΑΠ.

Όχι δεν είναι επιλέξιμος. Το αντικείμενο θα πρέπει να είναι εστιασμένο
στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα. Παράλληλα θα πρέπει να συζητήστε
με τον Διακρατικό σας Εταίρο για θέματα επιλεξιμότητας του Φυσικού
Αντικειμένου, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην προκήρυξη Τομείς
Προτεραιότητας.

ΕΡ.

Υπάρχει η δυνατότητα το ίδιο φυσικό πρόσωπο να είναι Επιστημονικός
Υπεύθυνος σε δύο διαφορετικές προτάσεις από δύο διαφορετικούς
Φορείς;

ΑΠ.

Δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος στην προκήρυξη για το
συγκεκριμένο θέμα. Όμως η υποβολή δύο προτάσεων με τον ίδιο
Επιστημονικό Υπεύθυνο(ΕΥ) θα πρέπει να στηρίζεται σε πολύ σοβαρή
βάση. Είναι εύλογο να δημιουργηθούν ερωτηματικά κατά την
αξιολόγηση, όπως π.χ. εάν ο ίδιος ΕΥ μπορεί να αντεπεξέλθει στην
ολοκλήρωση ταυτόχρονα δύο έργων.

ΕΡ.

Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μια προτάσεις από τον
ίδιο Φορέα;

ΑΠ.

Δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος στην προκήρυξη για το
συγκεκριμένο θέμα. Εάν είναι από διαφορετικά Τμήματα του Φορέα και

σε διαφορετικό Θεματικό Τομέα δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Από
το ίδιο Τμήμα στον ίδιο Θεματικό Τομέα η υποβολή δύο προτάσεων δεν
αποκλείεται, όμως θα πρέπει να έχει κάποια λογική βάση.
8.

ΕΡ.

Ποια είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των Έργων;

ΑΠ.

Στην προκήρυξη είναι απόλυτα σαφές: η ολοκλήρωση σε καμία
περίπτωση δε θα υπερβαίνει την 30/10/2015.

