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1. Model Grant Agreement

• Ομαδοποίηση των Model Grant Agreements κατά μορφή 
χρηματοδότησης (actual costs – lump sum – unit costs)

• Αυτοματοποίηση της δημιουργίας του Grant Agreement (e-Grant 
Corporate MGA)

• Περαιτέρω εναρμόνιση κανονισμών με άλλα προγράμματα

• Διαβούλευση με Κράτη – Μέλη (Model Grant Agreement Expert 
Committee)

• Οριστικοποίηση μέσα - τέλη 2020
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A. Direct personnel costs
• Actual costs

• Employees

• Natural persons under direct contract

• Seconded personnel

• Unit costs

• Average personnel costs (CoMUC)

• SME owners / natural persons as beneficiaries

• Volunteers (NEW)

B. Subcontracting

C. Other direct costs   Purchase costs
• Travel

• Equipment

• Other goods & services Other goods, works and services 

• Large Research Infrastructure

D. Financial support to 3rd parties

E. Indirect costs

F. Special costs

Cost categories
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• Καθιέρωση daily rate αντί για hourly rate για τον υπολογισμό των 
δαπανών προσωπικού 

Daily rate = [total annual personnel costs for the person] / 215 days

• Μία επιλογή για Ετήσιες Παραγωγικές Ημέρες: 215

• Επιλέξιμο το πλήρες κόστος κτήσης εξοπλισμού (equipment / fixed assets) 
αν χρησιμοποιείται για κατασκευή πρωτοτύπου

HORIZON EUROPE



• Actual costs

o Actually incurred and recorded

• Unit costs

o MSCA, SME owners, Average personnel costs, clinical trials, 
…

• Lump Sum 

o Fixed amount based on successful implementation of specific 
activities

• Flat rate 

o Indirect costs
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Forms of costs



2. Evaluation of proposals

Επανεξέταση όλων των σταδίων της διαδικασίας αξιολόγησης

• Πιθανή μείωση μέγιστου μεγέθους πρότασης (π.χ. 50 σελίδες) 

• Πιθανώς «τυφλή» αξιολόγηση προτάσεων (1st stage) 

• Απλοποιημένες οδηγίες / κριτήρια προς τους αξιολογητές 

• Πιθανή θέσπιση κανόνων για επαν-υποβολή προτάσεων

• “Right to react” κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (πιλοτικά)

• Περιεχόμενο έκθεσης / σχολίων προς προτείνοντες (ESR) 

• Διαδικασία redress

• Ενίσχυση 2 stage calls
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Συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή της χρηματοδότησης υπό τη μορφή lump sum 

Option 1: Ποσό καθορισμένο στην πρόσκληση

• Αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων δράσεων σε συνάρτηση με το 
συγκεκριμένο ποσό 

• Τεκμηρίωση της επάρκειας του ποσού για τις δυγκεκριμένες δράσεις

• Αναλυτική περιγραφή απαιτούμενων πόρων ανά πακέτο εργασίας/ ανά 
δικαιούχο/ ανά κατηγορία δαπανών (personnel, other direct, equipment, 
κλπ)

Option 2: Ποσό διαμορφώνεται από τους προτείνοντες

• Αναλόγως των προβλεπόμενων δράσεων 

• Λεπτομερής εκτίμηση και τεκμηρίωση ανά κατηγορία δαπανών 

3. Simplification
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Σε κάθε περίπτωση: 

• Αναλυτική περιγραφή απαιτούμενων πόρων ανά πακέτο εργασίας/ ανά 
δικαιούχο/ ανά κατηγορία δαπανών (personnel, other direct, equipment, κλπ)

• Αξιολόγηση από οικονομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

• Αποδέσμευση πληρωμών σε συνάρτηση με ολοκλήρωση των Πακέτων 
Εργασίας (WPs) 

Lessons learnt:

• Πίνακας Excel ως παράρτημα της πρότασης

• Προσεκτική αξιολόγηση της δομής των WPs

• Ειδική αντιμετώπιση «οριζόντιων» WPs

• Ανάγκη αναλυτικής ενημέρωσης και επιλογής των αξιολογητών

• Συνέχιση πιλοτικής εφαρμογής και παρακολούθηση

3. Simplification



Απαιτούνται

Technical documents

Publications,  prototypes, deliverables

Who did what?

…any document proving that the 
work was done

Δεν απαιτούνται

Time-sheets

Pay-slips

Depreciation policy

Invoices

…any document proving the actual
costs incurred

Lump sum funding
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4. Audits

Στόχοι: 

o Μείωση απαιτούμενου φόρτου για τους δικαιούχους

o Αύξηση αξιοπιστίας ελέγχων

• Κοινή πολιτική/ αρχές ελέγχων σε έργα που συγχρηματοδοτούνται 
από διαφορετικά προγράμματα

• Έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών (System and Process Audits, 
SPA) – δυνατότητα επιλογής

• Επανεξέταση του πλαισίου συνεργασίας με τους εξωτερικούς 
ελεγκτές (external audit firms)
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3rd countries (= not EU Member States)
Associated countries (AC): 
Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turkey, Israel, Moldova, Switzerland, Faroe Islands, 
Ukraine, Tunisia, Georgia, Armenia

Automatically eligible for 
EU funding

Industrialised countries and Emerging economies: 
• Countries with jointly agreed co-funding mechanism covering most or all thematic areas: 

China, Hong Kong & Macao, Republic of Korea, Mexico, Russia, Taiwan 
• Countries with jointly agreed co-funding mechanism covering selected thematic areas: 

Australia, India, Japan 
• Countries with co-funding by a region: 

Brazil, Canada 
• Countries without jointly agreed co-funding mechanism: 

New Zealand, USA 

EU funding under 
conditions:
- Foreseen in call
- Existence of bilateral 

agreement
- Deemed necessary

Developing countries: 
~ 130 other countries

Automatically eligible for 
EU funding

United Kingdom: 
• Automatically eligible for EU funding until 31/1/2020
• After 31/1/2020: Transition period
• Organisations under ongoing GAs continue to receive EU funding normally
• Remaining H2020 calls: Automatically eligible for funding, subject to proper payment of UK contribution to H2020 

budget. Exception: security – related calls. 

Eligibility for funding (H2020)


