Στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 απαιτείται η λήψη απόφασης
από την Επιτροπή Ερευνών για την συμμετοχή τους (Decision of the designated body) και για την οποία
θα χρειαστεί να συμπληρωθεί το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να
αποσταλεί ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: smathiou@upatras.gr & xleontiou@upatras.gr μέχρι τις 16
Νοεμβρίου συνοδευόμενο από τη βεβαίωση/απόσπασμα πρακτικού του Τμήματός σας όπου θα
αναφέρεται η συμμετοχή σας ως μοναδικός Επικεφαλής σε επίπεδο Τμήματος για συγκεκριμένο
Υποάξονα.
Ενδεικτικά παραθέτουμε το κάτωθι κείμενο για τη διευκόλυνσή σας:
{ Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020, εγκρίνουμε την συμμετοχή του Τμήματος ……. (αριθμ. Συνεδρ. ……), ως Επικεφαλής Εταίρου
(Lead Partner) στην πρόταση ……………………… που θα υποβληθεί στον Άξονα Προτεραιότητας ……………
Ειδικό Θεματικό Στόχο (Specific Objective) ……., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. ……….., καθώς
εφαρμόζει η προϋπόθεση που θέτει το Πρόγραμμα. }
Επιπλέον, για τους Επικεφαλής, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις το
αργότερο έως 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία, συμπληρωμένα τα κάτωθι επίσημα έγγραφα
της πρόσκλησης που απαιτούν υπογραφή από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης,
Καθηγητή κ. Δημ. Πολύζο:
1.

Partnership Declaration

2.

Co-Financing Statement - Non double financing

3.

Declaration of not generating revenues

4.

Justification of Budget Costs

5.

Project readiness sheet

6.

The State aid declaration

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν οι Επικεφαλής από τον κάθε εταίρο της πρότασής τους
είναι τα κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Partnership Declaration (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο-μία σελίδα ανά εταίρο)
Co-Financing Statement - Non double financing (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)
The State aid declaration (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)
Declaration for the non-distribution of profits (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο για τους
εταίρους που εμπίπτουν στην κατηγορία 6c –Private organizations)
Νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, καταστατικά κ.λπ.) που αποδεικνύουν τα προαπαιτούμενα
χαρακτηριστικά του κάθε φορέα/οργανισμού (παράγραφος 6b και 6c της Πρόσκλησης, σελ 6,
7 & 9)
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συμμετοχή του φορέα/οργανισμού στην
συγκεκριμένη πρόταση (δεν χρειάζεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα)
Σε περίπτωση που η πρόταση αφορά Infrastructure Projects, θα πρέπει να συγκεντρωθούν
συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην σελίδα 9 της πρόσκλησης (δεν χρειάζεται να
είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά).

Σε περίπτωση που στο εταιρικό σας σχήμα συμμετέχει Associate Partner θα πρέπει να σας αποστείλει
συμπληρωμένα αντίστοιχα τα κάτωθι:
A. Partnership Declaration
B. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την συμμετοχή του
C. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Παρατήρηση: for associated partners belonging to category 6c. the "Official
document indicating the sources of the body’s revenues, during the last two years preceding the
presentation of the project proposal" is not needed).

Τα συνοδευτικά έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα εδώ.

Καθώς συχνά γίνονται ανανεώσεις ορισμένων φορμών και εγγράφων της Πρόσκλησης, σας συνιστούμε
να ελέγχετε την αρχική σελίδα του προγράμματος για πιθανά updates.

