
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Εναρκτήρια Εκδήλωση



Γραφείο Προσέλκυσης 

Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ

 Εσωτερική δομή της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως 

της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των ερευνητικών 

ομάδων του ΕΚΠΑ σε συνεργατικά έργα

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης του ΕΚΠΑ στις

διεθνείς χρηματοδοτικές αγορές και της προσέλκυσης πόρων

από ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

χρηματοδότησης.



 Ευαισθητοποίηση της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή σε 
χρηματοδοτούμενα έργα

 Πληροφόρηση για τις κατάλληλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
προσφέρουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την Έρευνα και την 
Καινοτομία

 Πρόσβαση σε μηχανισμό υποστήριξης για την απόκτηση γνώσης σχετικά 
με τα προγράμματα χρηματοδότησης

 Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών – ερευνητικών ομάδων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την από κοινού υποβολή προτάσεων

 Δικτύωση με σημαντικούς εταίρους του εξωτερικού

 Υποβολή ερευνητικών προτάσεων με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας

 Απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για θέματα διαχείρισης, 
οικονομικής παρακολούθησης και θεσμικού πλαισίου

Το Γραφείο Προσέλκυσης 

Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ παρέχει:



 Μακρόχρονη εμπειρία στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία

 Δικτύωση με έμπειρους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 Τεχνογνωσία στην προεπισκόπηση προτάσεων 

Δυναμικό στελεχών Γραφείου Προσέλκυσης 

Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΠΑ



Μηχανισμός υποστήριξης

 Χαρτογράφηση των ερευνητικών ομάδων του ΕΚΠΑ – προσδιορισμός 
θεματικών περιοχών δραστηριότητας, καταγραφή δυνατοτήτων αξιοποίησης 
ευκαιριών από ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης

 Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης από στελέχη της ομάδας 
υποστήριξης του γραφείου προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων στα μέλη ΔΕΠ, 
στο πλαίσιο των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών σεμιναρίων προς τα μέλη της 
ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ

 Εξατομικευμένη υποστήριξη στην ερευνητική κοινότητα του ΕΚΠΑ



Εργαλεία

 Ιστοσελίδα: https://funding.eadppa.gr/

 Ερωτηματολόγιο για τη χαρτογράφηση των αναγκών:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UoA-mapping

 Μηνιαίο ενημερωτικό newsletter με πληροφορίες για προκηρύξεις, νέα και 
εκδηλώσεις για τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα

 Φόρμες επικοινωνίας

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διμερή συνάντηση 
https://funding.eadppa.gr/concept_note_bilateral_meeting/

 Concept note and partner search (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα)
https://funding.eadppa.gr/concept_notepartner_search_european_programme/

 Concept note and partner search (Εθνικό πρόγραμμα)
https://funding.eadppa.gr/concept_notepartner_search_national_program/
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Επικοινωνία

E-mail επικοινωνίας:

funding@uoa.gr

mailto:funding@uoa.gr

