Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιτροπή Ερευνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
http://research.upatras.gr
Πρόσκληση για Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης συνεδρίων από
πόρους της Επιτροπής Ερευνών (έτος 2016 – Β’ Φάση)
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων
(ημερίδες, διημερίδες & Θερινά Σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση τις οποίες
οργανώνουν μέλη ΔΕΠ του, με κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το 2016.
Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια που διοργανώνονται το 2016 και η οποία για τη Β’
φάση χρηματοδότησης (συνέδρια που διοργανώνονται το 2ο εξάμηνο 2016) θα είναι ανοιχτή από 01.06.2016
έως 30.06.2016.
Αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποβληθεί κατά την προηγούμενη περίοδο όπου η σχετική
ιστοσελίδα ήταν διαθέσιμη (από 01.02.2016 έως 29.02.2016), μπορούν να υποβληθούν κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο, ακόμα και αν αφορούν διοργανώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη.
Σημειώνεται, ότι αποκλείονται αιτήματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν σε προηγούμενη περίοδο από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι αιτήσεις για συνέδρια κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως
30.06.2016, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://synedria.upatras.gr/.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα εξής στοιχεία:
1. Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΠ
2. Τμήμα
3. Είδος Εκδήλωσης
4. Τίτλος Εκδήλωσης
5. Χρονική Περίοδος Από… Έως…
6. Διεύθυνση Ιστότοπου Εκδήλωσης (url)
7. Αναμενόμενο Πλήθος Συμμετεχόντων
8. Κύριος Φορέας Οργάνωσης - Συνεργαζόμενοι Φορείς
9. Συνοπτική Περιγραφή
Η Συνοπτική περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 Αντικείμενο της εκδήλωσης και προϊστορία (προηγούμενα συνέδρια) χώρος και τόπος, έκδοση
πρακτικών (εκδότης).
 Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων (ενδεικτικές κατηγορίες):
Έσοδα από εγγραφές
Επιχορήγηση από άλλους φορείς
Οικονομική ενίσχυση Πανεπιστημίου Πατρών
(αιτούμενη) Τυπογραφικά έξοδα
Μετακινήσεις συνέδρων (εισιτήρια, κλπ)
Φιλοξενία συνέδρων (Ξενοδοχείο, δεξιώσεις, διατροφή,
κλπ) Μίσθωση αιθουσών
Μεταφραστές
Μίσθωση μηχανημάτων προβολής
Απρόβλεπτα έξοδα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις εκδηλώσεις των οποίων θα εγκριθεί η οικονομική ενίσχυση:
1. θα πρέπει να αναφέρεται στους χορηγούς η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και να
περιλαμβάνεται στα έντυπα και ιστότοπους του συνεδρίου το λογότυπο με σύνδεσμο στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. Συνέδρια που επιχορηγούνται από τον ΕΛΚΕ δεν μπορεί να λάβουν επιχορήγηση από άλλες
πηγές του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Κατά την προσκόμιση των παραστατικών πληρωμής των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
των ανωτέρω εκδηλώσεων, θα πρέπει να υποβάλλονται συνημμένα ο οικονομικός απολογισμός της
εκδήλωσης, πρόγραμμα της εκδήλωσης ή και άλλα παραδοτέα αν υπάρχουν (πχ αφίσα, εκτύπωση
ιστότοπου εκδήλωσης κλπ).
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