ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ
Ππόζκληζη ςποβολήρ πποηάζευν για ηη ζηήπιξη ηηρ πποβολήρ επεςνηηικών
ππυηοβοςλιών για ηην Επανάζηαζη ηος 1821 και ηην επίδπαζή ηηρ ζηη διαμόπθυζη ηηρ
ζύγσπονηρ Ελλάδαρ

Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 200 ρξόλσλ από ηελ Ειιεληθή Επαλάζηαζε, ην 2021, ν ηνκέαο
Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΠΠΕΘ θαη ην Ειιεληθό Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΕΛΙΔΕΚ)
ελεκεξώλνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όηη επίθεηηαη πξνθήξπμε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε πποηάζευν με
ζηόσο ηην πποβολή επεςνηηικών έπγυν ζσεηικών με ηην Ελληνική Επανάζηαζη ηος 1821 και ηην
επίδπαζη πος είσε ζηη διαμόπθυζη ηος νέος Ελληνικού κπάηοςρ.

1. ηόσορ και γενικά ζηοισεία ηηρ πποκήπςξηρ
Η πξνθήξπμε έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη πξνβνιήο επηιεγκέλσλ
εξεπλεηηθώλ έξγσλ ή δξάζεσλ ςτηλήρ επιζηημονικήρ και/ή καλλιηεσνικήρ ποιόηηηαρ πος με
καινοηόμερ πποζεγγίζειρ αλαδεηθλύνπλ ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε Ειιεληθή Επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηε
δηάπιαζε θαη εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο πνιηηηθήο ζην λενειιεληθό
θξάηνο, θαζώο θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ γεγνλόηνο. Πξνηάζεηο ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κέιε
ΔΕΠ/ΕΠ ησλ ΑΕΙ ηεο ρώξαο θαη Εξεπλεηέο/ηξηεο (ΕΡΕ/ΕΛΕ) ησλ Εξεπλεηηθώλ Κέληξσλ (ΕΚ) ηνπ αξ.
13α ηνπ λ. 4310/2014, ρσξίο λα απνθιείνληαη ζπλεξγαζίεο κε Εξεπλεηηθά ή Αθαδεκατθά Ιδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο ή θαιιηηέρλεο πνπ ε πξόηαζή ηνπο
ζα έρεη γίλεη απνδεθηή από αλάινγν Σκήκα ΑΕΙ ή Ιλζηηηνύην ΕΚ.
Ελδεηθηηθά παξαδνηέα θάζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ κπνξνύλ λα είλαη ε έληππε ή ειεθηξνληθή έθδνζε
βηβιίσλ θαη/ή δεκνζηεύζεσλ, ε παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ή αλαπαξάζηαζεο κε πνιπκέζα θαη
νπνηαδήπνηε κνξθή Σέρλεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηνλ ζηόρν ηεο πξνθήξπμεο. Οη πξνηάζεηο ζα θξηζνύλ σο
πξνο ηελ ειθπζηηθόηεηά ηνπο, ηελ πξσηνηππία θαη ηνλ αλακελόκελν θνηλσληθό αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ.

2. Υπονική διάπκεια ηυν έπγυν
Η δηάξθεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ δύλαηαη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 24 και 36 μηνών.
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο απόθαζεο ρξεκαηνδόηεζεο.
Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ γηα θάζε εξεπλεηηθό έξγν μεθηλάεη από ηελ εκεξνκελία έλαξμήο
ηνπ.

3. Τποβολή πποηάζευν
Η ππνβνιή ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζε δύν θάζεηο.
ηελ ππώηη θάζη ζα ππνβιεζνύλ ζύληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ζύληνκεο
πεξηιήςεηο ηδεώλ (κέρξη 2 ζειίδεο) πνπ ζα πεξηέρνπλ ην ζέκα θαη ηνλ πξνηεηλόκελν ηξόπν πξνβνιήο. ηηο
πεξηιήςεηο ζα ηεθκεξηώλνληαη ε επηζηεκνληθή πξσηνηππία ηεο θαη ζα παξαηίζεηαη ην ζρέδην πινπνίεζεο
θαζώο θαη ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή απήρεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ. Από ηηο ηδέεο πνπ ζα
πξνηαζνύλ ζα επηιεγνύλ ηπιάνηα (30) νη νπνίεο ζα ππνζηεξηρηνύλ κε έσο (αλάινγα κε ην είδνο πξνβνιήο
πνπ ζα πξνηείλεηαη) 1.000 € ανά ππόηαζη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ
ηεο πξόηαζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζηε δεύηεξε θάζε.
Καηά ηε δεύηεπη θάζη ζα επηιεγνύλ δέκα (10) πξνηάζεηο πξνο πινπνίεζε θαη πξνβνιή πνπ ζα
ρξεκαηνδνηεζνύλ κε ην ελδεηθηηθό πνζό ησλ 100.000 € ανά ππόηαζη. Σν ηειηθό πνζό ζα θαζνξηζηεί
αθξηβέζηεξα από ην είδνο ηεο πξνβνιήο πνπ ζα πξνηαζεί. .

4. Δημοζιοποίηζη
Η πξνθήξπμε αλακέλεηαη εληόο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2018. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr),
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (www.gsrt.gr) θαη ηνπ ηνκέα Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο ηνπ ΤΠΠΕΘ (erevna.minedu.gov.gr). Πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πξνθήξπμε ζα
παξέρνληαη ζην email: 1821@elidek.gr.

