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∆ρ∆ρ. . ΧρήστοςΧρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΣύµβουλοςΣύµβουλος ΈρευναςΈρευνας στηστη ΜΕΑΜΕΑ ΕΕΕΕ



ΑΑ. . ∆ράσεις∆ράσεις µεµε προσκλήσειςπροσκλήσεις υποβολήςυποβολής προτάσεωνπροτάσεων

ΣυνεργατικάΣυνεργατικά έργαέργα
∆ίκτυα∆ίκτυα ΑριστείαςΑριστείας
∆ράσεις∆ράσεις ΣυντονισµούΣυντονισµού καικαι ΥποστήριξηςΥποστήριξης
ΥποστήριξηΥποστήριξη τηςτης ΈρευναςΈρευνας ΑιχµήςΑιχµής
ΥποστήριξηΥποστήριξη τηςτης κατάρτισηςκατάρτισης καικαι τηςτης επαγγελµατικήςεπαγγελµατικής εξέλιξηςεξέλιξης
τωντων ΕρευνητώνΕρευνητών
ΈρευναΈρευνα προςπρος όφελοςόφελος συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων οµάδωνοµάδων
((κυρίωςκυρίως ΜΜΕΜΜΕ))

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΆµεσεςΆµεσες ∆ράσεις∆ράσεις:: αυτέςαυτές πουπου θαθα υλοποιηθούνυλοποιηθούν απόαπό τοτο JRCJRC

ΈµµεσεςΈµµεσες ∆ράσεις∆ράσεις:: µεµονωµένοιµεµονωµένοι ήή συνδυαστικοίσυνδυαστικοί χρηµατοδοτικοίχρηµατοδοτικοί
µηχανισµοίµηχανισµοί πουπου θαθα εφαρµόζονταιεφαρµόζονται µεµε βάσηβάση τατα προγράµµαταπρογράµµατα εργασίαςεργασίας



ΒΒ. . ∆ράσεις∆ράσεις πουπου υλοποιούνταιυλοποιούνται δυνάµειδυνάµει αποφάσεωναποφάσεων τουτου
ΣυµβουλίουΣυµβουλίου καικαι τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΚοινοβουλίου ήή
αποφάσεωναποφάσεων τουτου ΣυµβουλίουΣυµβουλίου, , κατόπινκατόπιν διαβούλευσηςδιαβούλευσης
µεµε τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΚοινοβούλιο

ΧρηµατοδοτικήΧρηµατοδοτική συνεισφοράσυνεισφορά τηςτης ΚοινότηταςΚοινότητας στηνστην απόαπό
κοινούκοινού εκτέλεσηεκτέλεση σαφώςσαφώς καθορισµένωνκαθορισµένων εθνικώνεθνικών
προγραµµάτωνπρογραµµάτων έρευναςέρευνας, , βάσειβάσει τουτου άρθρουάρθρου 169 169 τηςτης
ΣυνθήκηςΣυνθήκης..

ΚοινέςΚοινές ΤεχνολογικέςΤεχνολογικές ΠρωτοβουλίεςΠρωτοβουλίες ((JTIsJTIs)), , βάσειβάσει άρθρουάρθρου
171 171 ήή προγραµµάτωνπρογραµµάτων εργασίαςεργασίας ((ΠΠΠΠ, , ΕΙΒΕΙΒ, RSFF), RSFF)

ΧρηµατοδοτικήΧρηµατοδοτική συνεισφοράσυνεισφορά τηςτης ΚοινότηταςΚοινότητας στηνστην
ανάπτυξηανάπτυξη νέωννέων υποδοµώνυποδοµών ευρωπαϊκούευρωπαϊκού ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος..
((εθνικέςεθνικές χρηµατοδοτήσειςχρηµατοδοτήσεις, , ΠΠΠΠ, , διαρθρωτικάδιαρθρωτικά ταµείαταµεία, , ΕΙΒΕΙΒ))

ΓΓ. . ΧρηµατοδοτικήΧρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση∆ιευκόλυνση ΚαταµερισµούΚαταµερισµού τουτου ΚινδύνουΚινδύνου
(RSFF)(RSFF)



ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΣΤΟ 77ΟΟ ΠΠΠΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1)(1)

33 ∆ιαφορετικοί∆ιαφορετικοί συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες απόαπό 3 3 ΚράτηΚράτη ––ΜέληΜέλη (EE27)(EE27)
ήή ΣυνεργαζόµενεςΣυνεργαζόµενες ΧώρεςΧώρες ((ΝορβηγίαΝορβηγία, , ΙσλανδίαΙσλανδία, , ΤουρκίαΤουρκία, , ΛιχνενστάινΛιχνενστάιν, , ΙσραήλΙσραήλ, , 

ΕλβετίαΕλβετία, , ΚροατίαΚροατία, , ΣερβίαΣερβία))

∆υνατότητα∆υνατότητα συµµετοχήςσυµµετοχής ΦυσικούΦυσικού ΠροσώπουΠροσώπου. . 

ΜοναδικόςΜοναδικός συµµετέχωνσυµµετέχων µίαµία νοµικήνοµική οντότηταοντότητα συγκροτείταισυγκροτείται απόαπό
αριθµόαριθµό νοµικώννοµικών οντοτήτωνοντοτήτων οιοι οποίεςοποίες πληρούνπληρούν τιςτις ελάχιστεςελάχιστες
προϋποθέσειςπροϋποθέσεις συµµετοχήςσυµµετοχής εγκατεστηµένηεγκατεστηµένη σεσε ΚΚ -- ΜΜ ήή ΣΣ..ΧΧ..

∆ράσεις∆ράσεις ΣυντονισµούΣυντονισµού καικαι ΥποστήριξηςΥποστήριξης γιαγια ΚατάρτισηΚατάρτιση, , ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
ΚαριέραςΚαριέρας τωντων ΕρευνητώνΕρευνητών τουλάχιστοντουλάχιστον µιαµια ΝοµικήΝοµική ΟντότηταΟντότητα



ΕΛΑΧΙΣΤΟΙΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2)(2)

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή ∆ιεθνών∆ιεθνών ΟργανισµώνΟργανισµών πουπου είναιείναι σεσε ΤρίτεςΤρίτες ΧώρεςΧώρες

ΤοΤο ΚοινόΚοινό ΚέντροΚέντρο ΕρευνώνΕρευνών ((JRC)JRC) ήή διεθνήςδιεθνής οργανισµόςοργανισµός ευρωπαϊκούευρωπαϊκού
ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος ήή οντότηταοντότητα συσταθείσασυσταθείσα κατάκατά τοτο κοινοτικόκοινοτικό δίκαιοδίκαιο,,
λογίζεταιλογίζεται ότιότι έχειέχει εγκατάστασηεγκατάσταση σεσε κράτοςκράτος -- µέλοςµέλος ήή συνδεδεµένησυνδεδεµένη χώραχώρα

ΤαΤα ΣυνεργατικάΣυνεργατικά ΠρογράµµαταΠρογράµµατα γιαγια δράσειςδράσεις ειδικήςειδικής συνεργασίαςσυνεργασίας, , 
γιαγια χώρεςχώρες τηςτης ∆ιεθνούς∆ιεθνούς ΣυνεργασίαςΣυνεργασίας τουλάχιστοντουλάχιστον 4 4 συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες,,
22 ((απόαπό κκ--µµ ήή συνεργαζόµενεςσυνεργαζόµενες χώρεςχώρες) +  ) +  
22 ((χώρεςχώρες διεθνούςδιεθνούς συνεργασίαςσυνεργασίας), ), 
εκτόςεκτός εάνεάν ορίζεταιορίζεται κάτικάτι διαφορετικόδιαφορετικό στοστο πρόγραµµαπρόγραµµα εργασίαςεργασίας

ΈρευναΈρευνα ΑιχµήςΑιχµής απαιτείταιαπαιτείται µίαµία ΝοµικήΝοµική ΟντότηταΟντότητα εγκαταστηµένηεγκαταστηµένη σεσε
κκ –– µµ ήή συνδεδεµένησυνδεδεµένη χώραχώρα



ΜΟΡΦΕΣΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΗΠΛΗΡΗ ΗΗ ΜΕΡΙΚΗΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ∆ΑΠΑΝΩΝ
((ΆµεσεςΆµεσες ήή ΈµµεσεςΈµµεσες ∆απάνες∆απάνες))

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΜΕ ΕΦΕΦ’’ ΑΠΑΞΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΚΑΤΑΒΟΛΗ
((Lump SumLump Sum))

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΜΕ ΚΑΤΚΑΤ’’ ΑΠΟΚΟΠΗΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ
((Flat RateFlat Rate))

∆ίκτυα∆ίκτυα ΑριστείαςΑριστείας: : ΕφΕφ’’ άπαξάπαξ καταβολήκαταβολή €€ 23.50023.500
ανάανά ΈτοςΈτος καικαι ανάανά ΕρευνητήΕρευνητή



ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΑΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕρευνητικέςΕρευνητικές καικαι ΤεχνολογικέςΤεχνολογικές ∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες στοστο 50%50%
τωντων επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών εκτόςεκτός γιαγια ∆ηµόσιους∆ηµόσιους ΦορείςΦορείς, , 
∆ευτεροβάθµιας∆ευτεροβάθµιας καικαι ΤριτοβάθµιαςΤριτοβάθµιας ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης,  ,  ΕρευνητικάΕρευνητικά
ΚέντραΚέντρα,  ,  ΜΜΕΜΜΕ οιοι οποίοιοποίοι θαθα χρηµατοδοτούνταιχρηµατοδοτούνται -- 75%.75%.

ΟιΟι ∆ράσεις∆ράσεις ΕπίδειξηςΕπίδειξης θαθα χρηµατοδοτούνταιχρηµατοδοτούνται σεσε ποσοστόποσοστό 50%50%
τωντων επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών

ΆλλεςΆλλες ∆ράσεις∆ράσεις ((διαχείρισηςδιαχείρισης, , εκπαίδευσηεκπαίδευση, , διάδοσηδιάδοση) ) -- 10100%0%

ΈρευναΈρευνα ΑιχµήςΑιχµής -- 100%100%

∆ράσεις∆ράσεις ΣυντονισµούΣυντονισµού καικαι ΥποστήριξηςΥποστήριξης -- 100%100%

∆ράσεις∆ράσεις ΚατάρτισηςΚατάρτισης & & ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης τηςτης ΚαριέραςΚαριέρας ΕρευνητώνΕρευνητών --100%100%



ΣυγχρηµατοδότησηΣυγχρηµατοδότηση, , όχιόχι κέρδοςκέρδος

ΕπιλέξιµεςΕπιλέξιµες δαπάνεςδαπάνες
νανα είναιείναι πραγµατικέςπραγµατικές
νανα έχουνέχουν πραγµατοποιηθείπραγµατοποιηθεί κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης δράσηςδράσης, , 
νανα έχουνέχουν υπολογισθείυπολογισθεί σύµφωνασύµφωνα µεµε τιςτις συνήθειςσυνήθεις αρχέςαρχές καικαι
πρακτικέςπρακτικές λογιστικήςλογιστικής καικαι διαχείρισηςδιαχείρισης µεµε βάσηβάση τιςτις αρχέςαρχές τηςτης
οικονοµίαςοικονοµίας, , τηςτης αποδοτικότηταςαποδοτικότητας καικαι τηςτης αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας
νανα έχουνέχουν χρησιµοποιηθείχρησιµοποιηθεί µεµε αποκλειστικόαποκλειστικό σκοπόσκοπό τηντην επίτευξηεπίτευξη
τωντων στόχωνστόχων
νανα έχουνέχουν καταβληθείκαταβληθεί καικαι νανα έχουνέχουν καταχωρισθείκαταχωρισθεί στουςστους
λογαριασµούςλογαριασµούς τουτου συµµετέχοντοςσυµµετέχοντος ήή καικαι στουςστους λογαριασµούςλογαριασµούς
τωντων τρίτωντρίτων

ΜηΜη επιλέξιµεςεπιλέξιµες δαπάνεςδαπάνες
αναγνωρίσιµοιαναγνωρίσιµοι έµµεσοιέµµεσοι φόροιφόροι συµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένου τουτου ΦΠΑΦΠΑ, , 
δασµοίδασµοί, , χρεωστικοίχρεωστικοί τόκοιτόκοι, , προβλέψειςπροβλέψεις γιαγια ενδεχόµενεςενδεχόµενες µελλοντικέςµελλοντικές
ζηµίεςζηµίες ήή επιβαρύνσειςεπιβαρύνσεις, , συναλλαγµατικέςσυναλλαγµατικές ζηµίεςζηµίες,,……

ΑΠΟ∆ΟΣΗΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ∆ΑΠΑΝΩΝ



ΈσοδαΈσοδα λαµβάνονταιλαµβάνονται υπόψηυπόψη γιαγια τηντην πληρωµήπληρωµή τηςτης
επιχορήγησηςεπιχορήγησης στοστο τέλοςτέλος τηςτης εκτέλεσηςεκτέλεσης τηςτης δράσηςδράσης..

ΜέσεςΜέσες δαπάνεςδαπάνες προσωπικούπροσωπικού, , εάνεάν
είναιείναι σύµφωνεςσύµφωνες µεµε τιςτις αρχέςαρχές διαχείρισηςδιαχείρισης καικαι τιςτις λογιστικέςλογιστικές
πρακτικέςπρακτικές τουτου συµµετέχοντοςσυµµετέχοντος
εφόσονεφόσον οιοι δαπάνεςδαπάνες αυτέςαυτές δενδεν διαφέρουνδιαφέρουν σηµαντικάσηµαντικά απόαπό τιςτις
πραγµατικέςπραγµατικές δαπάνεςδαπάνες

ΗΗ απόδοσηςαπόδοσης τηςτης χρηµατοδοτικήςχρηµατοδοτικής συνεισφοράςσυνεισφοράς τηςτης
ΚοινότηταςΚοινότητας βασίζεταιβασίζεται στιςστις δεδηλωµένεςδεδηλωµένες άµεσεςάµεσες καικαι
έµµεσεςέµµεσες δαπάνεςδαπάνες

ΑΠΟ∆ΟΣΗΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ∆ΑΠΑΝΩΝ



ΓενικάΓενικά
ΕίτεΕίτε πραγµατικάπραγµατικά overheadsoverheads είτεείτε απλουστευµένηαπλουστευµένη µέθοδοµέθοδο
υπολογισµούυπολογισµού τωντων έµµεσωνέµµεσων επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών τουτου στοστο
επίπεδοεπίπεδο τηςτης νοµικήςνοµικής τουτου οντότηταςοντότητας
ΚατΚατ’’ αποκοπήαποκοπή ποσοστόποσοστό ((flat rate)flat rate) 20%20% τωντων συνολικώνσυνολικών άµεσωνάµεσων
επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών, , εξαιρουµένωνεξαιρουµένων τωντων άµεσωνάµεσων επιλέξιµωνεπιλέξιµων
δαπανώνδαπανών υπεργολαβίαςυπεργολαβίας ήή απόδοσηαπόδοση τωντων δαπανώνδαπανών τωντων τρίτωντρίτων..

ΜηΜη κερδοσκοπικοίκερδοσκοπικοί δηµόσιοιδηµόσιοι φορείςφορείς, , τατα ιδρύµαταιδρύµατα
δευτεροβάθµιαςδευτεροβάθµιας καικαι τριτοβάθµιαςτριτοβάθµιας εκπαίδευσηςεκπαίδευσης, , οιοι
ερευνητικοίερευνητικοί οργανισµοίοργανισµοί καικαι οιοι ΜΜΕΜΜΕ πουπου δενδεν είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα
καθορίζουνκαθορίζουν µεµε βεβαιότηταβεβαιότητα τιςτις πραγµατικέςπραγµατικές έµµεσεςέµµεσες δαπάνεςδαπάνες τουςτους
γιαγια δραστηριότητεςδραστηριότητες ΕΕ&&ΤΑΤΑ καικαι επίδειξηςεπίδειξης, , µπορούνµπορούν νανα επιλέγουνεπιλέγουν κατκατ’’
αποκοπήναποκοπήν ποσοστόποσοστό ίσοίσο µεµε τοτο 60%60% τωντων συνολικώνσυνολικών άµεσωνάµεσων
επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών έωςέως τηντην 1 1 ΙανουαρίουΙανουαρίου 2010, 2010, ενώενώ µετάµετά γίνεταιγίνεται
40%.40%.
ΓιαΓια δράσειςδράσεις συντονισµούσυντονισµού καικαι υποστήριξηςυποστήριξης µπορείµπορεί νανα ζητηθείζητηθεί
έωςέως τοτο 7%7% τωντων άµεσωνάµεσων επιλέξιµωνεπιλέξιµων δαπανώνδαπανών

ΕΜΜΕΣΕΣΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ∆ΑΠΑΝΕΣ



3 3 χρηµατοδοτικάχρηµατοδοτικά σχήµατασχήµατα –– 5 5 µορφέςµορφές έργωνέργων

ΣυνεργατικάΣυνεργατικά έργαέργα --Collaborative Projects (CP)Collaborative Projects (CP)
LargeLarge--scale integrating projects (IP) scale integrating projects (IP) (4(4--2525 €€ million)million)

Small or mediumSmall or medium--scale focused research actions (STREP)scale focused research actions (STREP)
(1(1--3.53.5 €€ million)million)

∆ίκτυα∆ίκτυα ΑριστείαςΑριστείας -- NNetworks of Excellence (etworks of Excellence (NoENoE))

∆ράσεις∆ράσεις ΣυντονισµούΣυντονισµού καικαι ΥποστήριξηςΥποστήριξης -- Coordination Coordination 
and Support Actions (CSA)and Support Actions (CSA)

Coordinating or networking actions (CA)Coordinating or networking actions (CA)
Support actions (SA)Support actions (SA)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΣΧΗΜΑΤΑ



ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥποβολήΥποβολή σεσε δύοδύο στάδιαστάδια, , ΑξιολόγησηΑξιολόγηση, , ΕπιλογήΕπιλογή
ΣυµφωνίεςΣυµφωνίες επιχορήγησηςεπιχορήγησης: : δικαιώµαταδικαιώµατα πρόσβασηςπρόσβασης, , 
αξιοποίησηαξιοποίηση, , διάδοσηδιάδοση
ΣυµφωνίαΣυµφωνία ΚοινοπραξίαςΚοινοπραξίας
ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση καικαι ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προγραµµάτωνπρογραµµάτων, , 
διάθεσηδιάθεση πληροφοριώνπληροφοριών
ΜορφέςΜορφές επιχορηγήσεωνεπιχορηγήσεων
ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό χρηµατοοικονοµικώνχρηµατοοικονοµικών καταστάσεωνκαταστάσεων είναιείναι
υποχρεωτικόυποχρεωτικό γιαγια ποσάποσά πληρωµήςπληρωµής > > €€ 375.000375.000
ΜηχανισµόςΜηχανισµός αποφυγήςαποφυγής κινδύνουκινδύνου ««ΤαµείοΤαµείο ΕγγυήσεωνΕγγυήσεων»»
((παρακράτησηπαρακράτηση έωςέως τοτο 5% 5% τηςτης χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης))
ΚυριότηταΚυριότητα νέωννέων στοιχείωνστοιχείων ((foreground)foreground)
ΠροστασίαΠροστασία ∆ικαιωµάτων∆ικαιωµάτων ΠνευµατικήςΠνευµατικής ΙδιοκτησίαςΙδιοκτησίας, , 
∆ηµοσίευση∆ηµοσίευση, , ∆ιάδοση∆ιάδοση, , ΑξιοποίησηΑξιοποίηση



+ 40%+ 40%1,395,0001,395,000126,000126,000234,000234,00090,00090,000945,000945,000X=1.8X=1.8

+ 55%+ 55%1,550,0001,550,000140,000140,000260,000260,000100,000100,0001,050,0001,050,000X=2X=2

+ 20%+ 20%1,198,0001,198,000112,000112,000208,000208,00080,00080,000840,000840,000X=1.6X=1.6

+ 9%+ 9%1,085,0001,085,00098,00098,000182,000182,00070,00070,000735,000735,000X=1.4X=1.4

-- 7%7%930,000930,00084,00084,000156,000156,00060,00060,000630,000630,000X=1.2X=1.2

-- 22%22%775,000775,00070,00070,000130,000130,00050,00050,000525,000525,000X=1X=1ΑπόδοσηΑπόδοση
εξόδωνεξόδων
ΕΕΕΕ
µεµε FCFC

τουτου FP7FP7

Real Real 
cost=    cost=    
x * ACx * AC

100%100%100%100%50%50%75%75%ΣυνεισφοράΣυνεισφορά
ΚοινότηταςΚοινότητας µεµε
FC FC τουτου FP7FP7

1,000,0001,000,00070,00070,000130,000130,000100,000100,000700,000700,000ΣυνεισφοράΣυνεισφορά
ΚοινότηταςΚοινότητας µεµε
AC AC τουτου FP6FP6

ΜεταβολήΣύνολο∆ιαχείρισηΕκπαίδευσηΕπίδειξηΈρευνα

‘breakeven point’ : when Real Costs are about 1/3 higher than the : when Real Costs are about 1/3 higher than the 

Additional Costs Additional Costs 



∆ρ∆ρ. . ΧρήστοςΧρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΕκπρόσωποςΕκπρόσωπος ΓΓΕΤΓΓΕΤ στηστη ΜΕΑΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
c.vasilakos@rpc.vasilakos@rp--grece.begrece.be

ΣΑΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΠΟΛΥ
ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ


