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Συμφωνία Επιχορήγησης (General Grant Agreement) 

Δικαιώματα
● Χρηματοδότηση

● Ιδιοκτησία και αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων

● Πραγματοποίηση 

τροποποιήσεων

● ...

Υποχρεώσεις
● Υλοποίηση δράσεων

● Υποβολή reports

● Ethics, visibility, 

συνεργασία, ...

● Τήρηση αρχείων 

(επιλεξιμότητα, ...)

● ...
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Συμφωνία Επιχορήγησης (Other Grant Agreements) 

20 Δεκεμβρίου 2021



Δομή Συμφωνίας Επιχορήγησης
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Core Part

Datasheet 

a summary of the specific data of the 
grant agreement

Articles 

grouped in six chapters 
Chapter 1 – General (Articles 1-2)
Chapter 2 – Action (Articles 3-4)
Chapter 3 – Grant (Articles 5-6)
Chapter 4 – Grant Implementation (Articles 7-26)
Chapter 5 – Consequences of non-compliance
(Articles 27-35)
Chapter 6 – Final provisions (Articles 36-44)

1. General Data
2. Participant
3. Grant 
4. Reporting, payment and recoveries
5. Consequences of non-compliance, applicable
law and dispute settlement forum
6. Specific rules Annex 5 & Standard time-limits 
after project end
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Δομή Συμφωνίας Επιχορήγησης



Security (Article 13)

Ethics (i.e. research integrity) (Article 14)

Values (i.e. gender mainstreaming) (Article 14)

IPR (Article 16)

Communication, Dissemination, Open Science and
Visibility (Article 17)

Specific rules for carrying out the action (Article 18)
recruitment and working conditions

specific rules for access to research infrastructure actions

specific rules for PCP and PPI procurements

specific rules for co-funded partnerships

specific rules for ERC actions

specific rules for EIT-KIC actions

specific rules for MSCA actions

specifc rules for EIC actions

Annex 5 
Special 
Rules
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Δομή Συμφωνίας Επιχορήγησης

NEW



1. Beneficiary

2. Beneficiary

5. Beneficiary

3. Beneficiary

4. Associated 
Partner

Affiliated 
Entity

Subcont
ractor

3rd party 
providing 

contributions

Affiliated 
Entity

Participants

Συμμετέχοντες (Participants)
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Beneficiary

• Υπογράφει Grant Agreement

• Έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις (τεχνικές, οικονομικές και άλλες)

• Εκτελεί σημαντικό μέρος των action tasks

• Δικαιούται χρηματοδότηση
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• Πρώην “International partner not receiving EU funding” στο HORIZON 2020

• Εκτελεί σημαντικό μέρος των action tasks

• ΔΕΝ λαμβάνει χρηματοδότηση

• ΔΕΝ υπογράφει το Grant Agreement

• ΜΟΝΟ για φορείς από χώρες που δεν δικαιούνται χρηματοδότηση

• Δεσμεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις του Grant Agreement
(implementation, conflict of interests, confidentiality, security, visibility, ethics,
keeping records, …)

• Οι beneficiaries είναι υπεύθυνοι για την δέσμευση του Associated Partner και την
τήρηση των υποχρεώσεών του

NEW

Associated Partner
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• Πρώην “Linked third party” στο HORIZON 2020

• Εκτελεί μέρος των action tasks

• Συνδέεται με κάποιον beneficiary μέσω legal or capital link (προϋπάρχουσας και
ευρύτερης από τη διάρκεια του έργου)

• Λαμβάνει χρηματοδότηση (μέσω του beneficiary), υποβάλει οικονομικό απολογισμό

• ΔΕΝ υπογράφει το Grant Agreement

• Δεσμεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις του Grant Agreement
(implementation, conflict of interests, confidentiality, security, visibility, ethics,
keeping records, costs eligibility, reporting …)

• Ο συνδεδεμένος beneficiary είναι υπεύθυνος για την δέσμευση του Affiliated entity
και την τήρηση των υποχρεώσεών του

NEW

Affiliated Entity
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3rd party providing in kind contributions free of charge

• Όχι πλέον διαχωρισμός “free of charge” και “against payment”

• Δεν εκτελεί μέρος των action tasks αλλά συνεισφέρει με πόρους (resources)

• Υπάγεται σε κάποιον beneficiary

• Λαμβάνει χρηματοδότηση (μέσω του beneficiary), ΔΕΝ υποβάλει οικονομικό
απολογισμό

• ΔΕΝ υπογράφει το Grant Agreement

• Δεσμεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις του Grant Agreement
(implementation, conflict of interests, confidentiality, security, visibility, ethics,
keeping records, costs eligibility, reporting …)

• Ο σχετικός beneficiary είναι υπεύθυνος για την δέσμευση του 3rd Party και την
τήρηση των υποχρεώσεών του

NEW
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Συμμετέχοντες (Participants)
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Revenues (“Receipts” in H2020)

• Έσοδα από την υλοποίηση του έργου εντός της διάρκειάς του

• Δηλώνονται στον οικονομικό απολογισμό MONO από τους
for-profit beneficiaries

• Μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του EU contribution

• Έσοδα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
ΔΕΝ θεωρούνται Revenues

NEW



System & Processes Audit (SPA) 

• Έλεγχος συστημάτων/ συναλλαγών/ διαδικασιών από την ΕΕ

• Στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου μετά από αίτησή του

• Αποτέλεσμα: Κατηγοριοποίηση του φορέα ως προς την εκτίμηση ρίσκου (low,
medium, high)

• Low risk beneficiaries: λιγότερα / λιγότερο αναλυτικά audits, υψηλότερο όριο για
CFS (725.000)

• Δικαίωμα αίτησης έχουν φορείς που:
• Ως συνήθη πρακτική καταγράφουν και δηλώνουν average personnel costs

Ή
• Έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 150 έργα Η2020 και συμμετέχουν ήδη σε 3

έργα HE

• Δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής εθελοντικά στην pilot εφαρμογή του SPA

NEW
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Work Programme 21-22: 13. General Annexes
Grant Agreement article 14, Annex 5

 Τυπικό κριτήριο συμμετοχής για προσκλήσεις με προθεσμία από 
2022 και μετά

 Για: 
- Δημόσιους φορείς
- Φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιους και ιδιωτικούς)
- Ερευνητικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς)

 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά: 
- GEP δημοσιευμένο και υπογραμμένο από διοίκηση
- Δέσμευση πόρων για την υλοποίηση του
- Ετήσιες αναφορές από παρακολούθηση δεδομένων
- Δράσεις εκπαίδευσης/ ενημέρωσης για θέματα ισότητας

Gender Equality Plan (GEP)
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Καθήκοντα συντονιστή

• Παρακολούθηση ορθής υλοποίησης
• Σημείο επαφής με ΕΕ
• Υποβολή reports, deliverables
• Παραλαβή και έλεγχος εγγράφων που ζητούνται απο ΕΕ
• Έγκαιρη διανομή πληρωμών
• Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων/ reports και συμμόρφωσης με απαιτήσεις
• Καθήκοντα εκτός των παραπάνω μπορούν να ανατεθούν σε άλλον εταίρο
• Εταίροι υπεύθυνοι για επιλεξιμότητα δαπανών και τήρηση αρχείων

Τεχνική και Οικονομική ευθύνη δικαιούχων:

• Τεχνική ευθύνη υλοποίησης: ΚΟΙΝΗ
• Οικονομική ευθύνη: ΑΤΟΜΙΚΗ (κοινή μόνο σε ό,τι αφορά το Mutual

Insurance Mechanism = Guarantee Fund)

Ευθύνη δικαιούχων
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Backgound / Results

• Τα results ανήκουν στον/ στους δικαιούχους που τα
δημιούργησαν.

• Υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε background και results
αν απαιτείται για την υλοποίηση ή για την αξιοποίηση results

• Υποχρέωση αξιοποίησης results εντός 4 ετών άμεσα ή
έμμεσα (transfer, licensing) (best effort obligation)

Διανοητική ιδιοκτησία 
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• Χρηματοδότηση εξαρτώμενη από επιτυχή υλοποίηση Work
Packages

• Budget transfers: μόνο με amendment, αιτιολόγηση και μόνο
για μη-ολοκληρωμένα WPs

• Τήρηση αρχείων που αφορούν ορθή υλοποίηση

• Δεν απαιτείται τήρηση αρχείων που αποδεικνύουν πραγματικές
δαπάνες

• No profit rule: not applicable

• Option 1: Ποσό προκαθορισμένο στην προκήρυξη.

• Option 2: Ποσό διαμορφώνεται από την κοινοπραξία

• Αυξημένη ανάλυση/ αιτιολόγηση προϋπολογισμού στην
πρόταση

Χρηματοδότηση Lump Sum



Useful links

 Funding & Tenders Opportunities Portal

 How to participate

 Reference Documents

 Grant agreements and contracts

HE MGA, HE Unit MGA, Lump Sum MGA

 Guidance

List of eligible countries, AGA - Annotated Grant Agreement

 Templates & forms 

Application forms, Evaluation forms, Reporting templates
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Βαγγέλης Αργουδέλης 

funding@uoa.gr

Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

mailto:funding@uoa.gr

