
 

 

 

 

Ξάνθη, 07/04/2016 

Δελτίο Τύπου 

Ημερίδα 

Δράσεις «Marie Sklodowska-Curie» (MSCA) στον Ορίζοντα 2020 

Ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποτροφιών Marie Sklodowska Curie 

Actions (MSCA) του Oρίζοντα 2020 και η σημασία του για τους ερευνητές, διοργανώνουν το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης και ο Κόμβος Euraxess 

του ΔΠΘ, την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στις 11.30πμ, στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 

Παράδοσης, (Καπναποθήκη Π, Καπνεργατών 9). Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Μαρία Τσιβερτάρα, θα 

παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας και τις προκηρύξεις για τη διετία 2016-2017. Ο κος Κων/νος 

Παπαπαναγιώτου, από τον Κόμβο Euraxess του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα δώσει 

πληροφορίες για την προετοιμασία των προτάσεων, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς επίσης και χρήσιμες 

συμβουλές, ενώ θα παρουσιάσει και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες στα πλαίσια του προγράμματος 

Ορίζοντας 2020. Ο κος Δημήτρης Σανόπουλος, Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS Services, 

θα παρουσιάσει το Δίκτυο για τους Ερευνητές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα 

ερωτήματά τους και να αναζητήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων.  

Το  «Ορίζοντας  2020»  είναι  το  μεγαλύτερο  πρόγραμμα  της  ΕΕ  για  την  έρευνα  και  την καινοτομία  που  

δρομολογήθηκε  ποτέ.  Θα  οδηγήσει  σε  περισσότερα  επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές 

μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες  από  το  εργαστήριο  στην  αγορά.  Σχεδόν  80  δις  EUR θα  διατεθούν  σε  

μορφή χρηματοδότησης για μια επταετία (2014–2020) — πλέον των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων 

επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.  

 

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie  

Η κατάρτιση και η επαγγελματική ανάπτυξη βοηθούν στη δημιουργία κορυφαίων ερευνητών.   Παρέχεται   

υποστήριξη   σε   νέους   και   έμπειρους   ερευνητές   προκειμένου  να  ενισχύσουν  την  καριέρα  και  τις  

δεξιότητές  τους  μέσω  της  κατάρτισης  ή  μέσω  της  τοποθέτησής  τους  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα  σε 

άλλη  χώρα  ή  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Αυτό  τους  προσφέρει  νέες  γνώσεις  και  εμπειρίες προκειμένου να 

μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Χρηματοδότηση: 6,162 δις EUR 

 

Στήριξη για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη — Δράσεις Marie Skłodowska-Curie  

Χρηματοδότηση  διεθνών  υποτροφιών  για  ερευνητές  στον  δημόσιο  ή  στον  ιδιωτικό τομέα, εκπαίδευσης 

στην έρευνα, ανταλλαγών προσωπικού. Ποιοι  μπορούν  να  συμμετάσχουν;  Ερευνητές  στα  πρώτα  βήματα  

της  σταδιοδρομίας   τους   ή   έμπειροι   ερευνητές   (κάθε   εθνικότητας),   τεχνικό   προσωπικό, 

εθνικά/περιφερειακά προγράμματα κινητικότητας των ερευνητών. 

 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: europedirect@duth.gr 
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