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Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων 
στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 

 Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις του Προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 & όλα τα σημαντικά /επίσημα έγγραφα; 

 H Δομή της πρότασης 

 Τα Κριτήρια αξιολόγησης



Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις 
& όλα τα σημαντικά έγγραφα;

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm



Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις 
& όλα τα σημαντικά έγγραφα;

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html 



Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις 
& όλα τα σημαντικά έγγραφα;

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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& όλα τα σημαντικά έγγραφα;

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις 
& όλα τα σημαντικά έγγραφα;

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html



Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις 
& όλα τα σημαντικά έγγραφα;



Υποβολή της πρότασης μέσω το PPSS

PPSS= Participant Portal 
Submission Service



Υποβολή της πρότασης μέσω το PPSS
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Υποβολή της πρότασης μέσω το PPSS



Υποβολή της πρότασης μέσω το PPSS



Υποβολή της πρότασης μέσω το PPSS



 Παρακαλώ να ελέγξετε προσεκτικά εάν έχετε επιλέξει τη σωστή 
προκήρυξη και το σωστό θέμα! 

 Πάντοτε να κατεβάσετε την επίσημη έκδοση του προγράμματος 
εργασίας και τα άλλα επίσημα έγγραφα από το «Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Υποβολής Προτάσεως" στο “Participant Portal") 

 Διαβάστε τις προδιαγραφές της προκήρυξης /του θέματος 
προσεκτικά!



Σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h202
0-call_ptef-pt 



Παράδειγμα ενός θέματος στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020



Παράδειγμα ενός θέματος στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020



Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων 
στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 

 Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις του Προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 & όλα τα σημαντικά /επίσημα έγγραφα; 

 Δομή της πρότασης 

 Κριτήρια αξιολόγησης



Δομή της πρότασης 

 Τα Διοικητικά έντυπα της αίτησης/ υποβολής προτάσεων ()

• Τίτλος, ακρωνύμιο, τη διάρκεια, σύνοψη της πρότασης 
(πρώτη επαφή που έχουν οι αξιολογητές με την πρόταση 
σας!)

• Εταίροι (Πρώτο στάδιο υποβολής: ο συντονιστής μόνο) 

• Προϋπολογισμός (Πρώτο στάδιο: ολόκληρο ποσό; Ανάλυση 
Προϋπολογισμού μόνο στο δεύτερο στάδιο υποβολής 
προτάσεως) 

• Ηθική, τρίτες χώρες (όχι στο πρώτο στάδιο) 

 Τεχνικό Παράρτημα, Μέρος Β με προκαθορισμένη δομή 



Δομή της πρότασης 



Δομή της πρότασης 

 Τεχνικό Παράρτημα (Τechnical Annex- Part B)

• 1. Excellence 

• 2. Impact
• 3. Implementation

• Section 4: Members of the consortium

• Section 5: Ethics and Security (θέματα Ηθικής & Ασφάλειας)

Τα 3 Κριτήρια Αξιολόγησης



Δομή της πρότασης 

Πρώτο στάδιο υποβολής



Δομή της πρότασης 

 Excellence
• 1.1 Objectives
• 1.2 Relation to the work programme (Topic)
• 1.3 Concept and approach 
• 1.4 Ambition

 Impact (more important than in FP7)
• 2.1 Expected impacts
• 2.2 Measures to maximize impact

› Dissemination and exploitation of results
› Communication activities

 Implementation
• 3.1 Work plan — Work packages, deliverables and milestones (tables)
• 3.2 Management structure and procedures
• 3.3 Consortium as a whole
• 3.4 Resources to be committed

Πρώτο στάδιο 
υποβολής (ανώτατο 
όριο σελίδων 7 ή 15) 



Δομή της πρότασης 

 Section 4: Members of the consortium
• 4.1. Participants (applicants + βιογραφικό)
• 4.2 Third parties involved in the project (including use of third 

party resources)

 Section 5: Ethics and Security
• 5.1 Ethics

› submit an ethics self-assessment
› provide the documents that you need under national law (if 

you already have them e.g.: an ethics committee opinion; the 
document notifying activities raising ethical issues or authorising such 
activities)

• 5.2 Security



Δομή της πρότασης 

 Section 3: Implementation & management (υλοποίηση & διαχείριση)
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Δομή της πρότασης 
 Section 3: Implementation & management (υλοποίηση & διαχείριση)

Milestones
Πρέπει να είναι σαφές ποια είναι τα αποτελέσματα που 
αναμένονται!

“A clear coherence between project objectives and project 
results is the foundation for describing the impact”

Overall Aims Specific Aims Work packages 
/ Tasks

Project Results

 A work package is a major sub-division of the proposed project with a verifiable end-point 
– normally a deliverable or a milestone in the overall project.

 A deliverable represents a verifiable output of the project. Normally, each work package 
will produce one or more deliverables during its lifetime. Deliverables are often written 
reports but can also take another form, for example the completion of a prototype etc.

 Milestones are control points where decisions are needed with regard to the next stage of 
the project.



Δομή της πρότασης - Όριο σελίδων 

 SC1
• 7 σελίδες για “Πρώτο Στάδιο” πρόταση
• 70 σελίδες για πλήρη πρόταση (συνοδευτική σελίδα + τμήμα 1-3, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πινάκων) 

 SC2
• 15 σελίδες για “Πρώτο Στάδιο” πρόταση
• 70 σελίδες για πλήρη πρόταση (συνοδευτική σελίδα + τμήμα 1-3, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των πινάκων) 

 Συντονισμός και Δράσεις υποστήριξης (CSA)
• 15 σελίδες για “Πρώτο Στάδιο” πρόταση
• 50 σελίδες για πλήρεις προτάσεις (συνοδευτική σελίδα + τμήμα 1-

3, συμπεριλαμβανομένων όλων των πινάκων) 

 Δεν υπάρχει όριο σελίδων για το τμήματα 4 & 5 της πρότασης 

 Χρησιμοποιήστε το επίσημο πρότυπο για κάθε θέμα (κατεβάστε το 
από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων (PPSS)) 



Δομή της πρότασης 

 1 ή 2 στάδια υποβολής προτάσεων: εξαρτάται από το θέμα & 
προσδιορίζεται στο σχετικό κείμενο της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων

 Έγκαιρη υποβολή  της πρότασης (αλλιώς δεν αξιολογείται)

 Ηλεκτρονική υποβολή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης των 
Συμμετέχων (Υπηρεσία Υποβολής = PPSS) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.
html

 Συγκεκριμένο “Format”

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων 
στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 

 Πού μπορώ να βρω ανοικτές προκηρύξεις του Προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 & όλα τα σημαντικά /επίσημα έγγραφα; 

 H Δομή της πρότασης 

 H αξιολόγηση



Τα Κριτήρια αξιολόγησης

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/reference_docs.html#
h2020-work-programmes-2014-15-annexes 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
για “Πρώτο Στάδιο”
Πρόταση



Τα Κριτήρια αξιολόγησης

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/reference_docs.html#
h2020-work-programmes-2014-15-annexes 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
για “Πρώτο Στάδιο”
Πρόταση



Τα Κριτήρια αξιολόγησης

 SC1: Single-stage Proposal / Two -stage Proposal

• First stage:

• Second-stage / Single-stage (full proposal): 

Excellence Impact
4 στα 5 4 στα 5

8 στα 10

Excellence Impact Quality & Efficiency of
Implementation

4 / 5 4 / 5 3 / 5
12 / 15



Τα Κριτήρια αξιολόγησης

 SC2: Single-stage Proposal / Two -stage Proposal

• First stage:

• Second-stage / Single-stage (full proposal): 

Excellence Impact
4 στα 5 4 στα 5

8 στα 10

Excellence Impact Quality & Efficiency of
Implementation

3 / 5 3 / 5 3 / 5
10 / 15



Η Αξιολόγηση

 Τουλάχιστον  3 αξιολογητές / πρόταση (συχνά 5 ή περισσότεροι) 
 “Πρώτο στάδιο” πρόταση: δυνατότητα μόνο 2 αξιολογητές 
 Επιπλέον εμπειρογνώμονες για θέματα ηθικής 
 Ανεξάρτητοι παρατηρητές της διαδικασίας αξιολόγησης
 Μόνο οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά στο Πρώτο Στάδιο περνάνε 

στο δεύτερο στάδιο  (υποβολή “full proposal”)
 Με την αποτυχία ενός κριτηρίου αξιολόγησης (κάτω από το όριο) =  η 

διαδικασία αξιολόγησης σταματά 
 3 φάσεις στην αξιολόγηση

• Individual evaluation
• Consensus group
• Panel review



Η Αξιολόγηση

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

The best training is to 
become an expert 

Evaluator yourself !



Συμβουλές

 Διαβάστε το πρόγραμμα εργασίας: "κανόνες του παιχνιδιού" 
 Γράψτε για τους αξιολογητές (ακλουθώντας τα κριτήρια αξιολόγησης) 
 Πρόταση πρέπει να είναι “self-contained" 
 Προσέξτε τις λεπτομέρειες / καλή παρουσίαση: η διαφορά μεταξύ της 

χρηματοδότησης και μην χρηματοδότηση  μπορεί να είναι 0,5 μονάδες 
 Γράψτε μία καλή σύνοψη: Η πρώτη εντύπωση

 Υψηλής ποιότητας & διεπιστημονική ερευνητική πρόταση  (“totally in line with topic”)
 Πρωτότυπη και φιλόδοξη έρευνα: καινοτομική στην προσέγγιση, στη μεθοδολογία, 

στις λύσεις ....
 Αντίκτυπο /αποτελέσματα: Συμβολή στην κοινωνία, στις πολιτικές της ΕΕ και σε 

διεθνές επίπεδο: η πρόταση λύνει  ένα σαφές πρόβλημα ή αντιμετωπίσει 
πραγματικές ανάγκες

 Κατάλληλη κοινοπραξία που δουλεύει προς τον ίδιο στόχο
 Καλή διαχείριση
 Value for money!!!



Πώς να ξεκινήσετε; 

 Ποίο είναι το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε - Καθορισμός του προβλήματος
 Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων, των τελικών χριστών 
 Καθορίστε τις απαιτήσεις/προδιαγραφές
 Καθορισμός των πόρων που απαιτούνται (κόστος, οι άνθρωποι, οι εταίροι) 
 Κίνδυνοι (αποτυχία, τον ανταγωνισμό) 
 Διαδικασίες (τι, ποιος, πότε, πώς, αν) 
 Διαχείριση και δομή

 Μιλήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής!!



Επικοινωνία

 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ): www.ekt.gr/fp7
 Ορίζοντας 2020: www.ekt.gr/horizon2020
 Enterprise Europe Network-Hellas: www.enterprise-hellas.gr
 OpenAire: www.openaire.eu
 Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας: http://metrics.ekt.gr/
 Research Infrastructures Observatory: http://observatory.euroris-net.eu

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης |  www.ekt.gr

Helpdesk για το Ηorizon 2020 | Τηλ.: 210 72739225

http://www.ekt.gr/fp7
http://www.ekt.gr/horizon2020
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.openaire.eu/
http://metrics.ekt.gr/
http://observatory.euroris-net.eu/
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