
 

 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς για 
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 

 
Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις 

 
 

1. Για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης απαιτείται έγκριση 
γενικής συνέλευσης τμήματος/ επιτροπής ερευνών για 
πανεπιστήμια ή ερευνητικούς φορείς; 
 
Στη φάση δεν θα απαιτηθεί έγκριση γενικής συνέλευσης 
τμήματος. Αυτό θα προκύψει μόνο εφόσον η πρότασή σας 
είναι τελικά μεταξύ αυτών που θα επιλεγούν για 
χρηματοδότηση 
 
 

2. Οι μετακινήσεις των εκπαιδευομένων είναι επιλέξιμη 
δαπάνη; 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματός μας μπορούμε να 
χρηματοδοτήσουμε με δικούς μας πόρους μετακινήσεις 
μόνο των εκπαιδευτών. 
 

3. Ποια είναι η περίοδος έναρξης και λήξης εντός της οποίας 
θα πρέπει να εκτελεστούν τα έργα που θα εγκριθούν; 
 
Η περίοδος έναρξης θα είναι φθινόπωρο 2020 και λήξης 
φθινόπωρο 2021. Ο  σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
προγράμματος πρέπει να γίνει εντός αυτής της περιόδου. Η 
περίοδος της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 
12 μήνες. 
 

 
4. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης είναι καθαρό ή θα 

πρέπει σε αυτό να συνυπολογιστούν (να αφαιρεθούν 
δηλαδή) και οι κρατήσεις (ΕΛΚΕ, φόροι, ασφαλιστικές 
εισφορές, κλπ); 
 
Το ποσό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές 
κρατήσεις. 



 

 

 
5. Σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας για 

τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων σε περίπτωση 
πανδημίας, υπάρχει σταθερό ποσό το οποίο ο φορέας 
χρηματοδότησης έχει καθορίσει ή το ρυθμίζει ο υπεύθυνος 
της δράσης με βάση τον προϋπολογισμό που συντάσσει; 
Επίσης, συνδρομή σε πλατφόρμα τύπου Zoom /Microsoft 
teams καλύπτεται ;  
 
Σε περίπτωση πανδημίας δεν υπάρχει κάποιο σταθερό ποσό 
προκαθορισμένο. Η συνδρομή σε πλατφόρμα μπορεί να 
επιχορηγηθεί όχι όμως η δημιουργία νέας πλατφόρμας.  
 

6. Ποιο είναι το ηλικιακό εύρος των πιθανών ωφελούμενων; 
 
Σχετικά με το ηλικιακό εύρος των ομάδων η στόχευση του 
προγράμματος εξακολουθεί να είναι η ομάδα ηλικιών 
μεταξύ 18-40. Ωστόσο δεν είναι κριτήριο μη επιλεξιμότητας 
αν κάποιοι ωφελούμενοι είναι κοντά σε αυτή την ηλικία (π.χ. 
έως 45). Επιπλέον αν σε μία επιχείρηση μεταξύ των 
απασχολούμενων που πρόκειται να ωφεληθούν από το 
πρόγραμμα υπάρχουν νέοι από 18-40, τότε το πρόγραμμα 
μπορεί να είναι επιλέξιμο χωρίς να απευθύνεται 
αποκλειστικά μόνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα των 
εργαζομένων. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να 
συμμετέχουν και αυτοί ή οι περισσότεροι εξ αυτών. 
 

7. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εξωτερικού συνεργάτη 
χωρίς αμοιβή;  
 
Ναι, μπορεί να μετέχει εξωτερικός συνεργάτης χωρίς 
αμοιβή.  

8. Στον πίνακα Table 5 Staff and Cost ζητείται το price per 
month. Αρκεί το rate του κάθε μέλους της ομάδας όπως 
αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς του εκάστοτε φορέα ή 
ζητείται το ακριβές μεικτό ποσό που θα κοστολογηθεί η 
εργασία του μέλους ανά μήνα; 
 
Ζητούμε το ακριβές μεικτό ποσό για την περίπτωση που 
επιβαρύνει τη δική μας χρηματοδότηση και το αντίστοιχο 



 

 

ποσό για προσωπικό συνεργαζόμενων φορέων έτσι όπως 
προκύπτει από τους κανονισμούς του κάθε φορέα. 
 

9. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού εκτιμούμε ότι κατά το 
διάστημα υλοποίησης του έργου θα επηρεαστούν 
σημαντικές λειτουργίες. Υπάρχει ελαστικότητα ως προς την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στη περίπτωση 
περιορισμών; 
 
Η ανησυχία αυτή είναι κατανοητή. Για το λόγο αυτό ζητούμε 
να μας καταθέσετε και ένα εναλλακτικό σχέδιο σε 
περίπτωση επιβολής σχετικών με τον COVID-19 
περιορισμών. Κατόπιν συνεννόησης η θέλησή μας είναι να 
υπάρχει ελαστικότητα αναφορικά με την υλοποίηση των 
δράσεων. 
 

10.  Θα πρέπει ήδη από την αρχή να ξεχωρίζουμε τις κατηγορίες 
συνεργατών και να αναφέρουμε τα ονόματά τους και τις 
ειδικότητές τους; 
 
Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε τις κατηγορίες των 
συνεργατών σε αυτές που είστε σίγουροι και σε αυτές που 
μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση. Μπορείτε να αναφέρετε 
προσωπικό για το οποίο είστε σίγουρος ονομαστικά με τις 
ειδικότητές τους και σε περιπτώσεις που δεν έχετε 
καταλήξει σε συγκεκριμένα άτομα μπορείτε να αναφέρετε 
την επιθυμητή ειδικότητα και εκτιμώμενο κόστος ανά 
άτομο. 
 

11. Στον Πίνακα 5 (STAFF AND COST) και συγκεκριμένα στην 
κατηγορία STAFF DESCRIPTION πρέπει να γίνει αναφορά 
ανά εκπαιδευτή και αντικείμενο εκπαίδευσης ή μόνο ανά 
εκπαιδευτή δεδομένου ότι ένας εκπαιδευτής μπορεί να 
παρέχει περισσότερα του ενός αντικείμενα εκπαίδευσης ;  
 
Στον Πίνακα 5 πρέπει να γίνει αναφορά μόνο ανά 
εκπαιδευτή. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης μπορείτε να τα 
περιγράψετε αναλυτικά στις ενότητες 2.2 και 2.3.  
 



 

 

12. Στο φύλλο “Table 5 Staff & Cost”, τόσο ο Lead Partner όσο 
και οι Supporting Partners κατονομάζονται ρητά, οπότε το 
κόστος προσωπικού μπορεί να αναλυθεί εύκολα ανάμεσα 
στους εταίρους.  Στα επόμενα φύλλα όμως και για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης δεν υπάρχει αυτή η 
διάκριση μεταξύ LP και SP, ούτε υπάρχει κάποιο πεδίο για 
να δηλωθεί ποιον εταίρο αφορά μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και αντίστοιχα η δαπάνη που προκύπτει. 
 
Στο φύλλο “Table 5 Staff & Cost” υπάρχει διακριτή κατανομή 
προσωπικού μεταξύ των φορέων.  
Στο επόμενο φύλλο περιγράφονται δαπάνες που 
αντιστοιχούν σε δράσεις και όχι σε προσωπικό. Επειδή 
μπορεί κάποιες δράσεις να εκτελούνται με τη συμμετοχή 
περισσότερων του ενός εταίρου  ζητούμε την αναγραφή του 
υπεύθυνου ή υπεύθυνων εταίρων για τη δράση (Table 6 
Time line Deliverables, στήλη Partner(s) responsible for the 
activity). Στα υπόλοιπα φύλλα π.χ. Table 8 Travel 
Information περισσότερο μας ενδιαφέρει ο εκτιμώμενος 
αριθμός των μετακινήσεων με τις οποίες πρόκειται να 
επιβαρυνθεί η δική μας χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και όχι γενικά ο αριθμός των μετακινήσεων 
που θα πραγματοποιηθούν και πιθανόν να καλυφθούν από 
άλλους φορείς. Μπορείτε να αναφέρετε τέτοια κόστη 
διευκρινίζοντας ποια αφορούν σε δική μας χρηματοδότηση 
και ποια χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς. 
 

13. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν δράσεις του έργου 
αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια των δώδεκα μηνών ή 
υπάρχει η δυνατότητα ένα διάστημα όπως για παράδειγμα 
την περίοδο της συγκομιδής να μην πραγματοποιηθεί 
κάποια δράση; 
 
Η εκπαιδευτική δράση την οποία εμείς πρόκειται να 
χρηματοδοτήσουμε δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 12 
μήνες. Μπορεί επομένως να διαρκεί λιγότερο από 12 μήνες 
και επιπλέον μπορεί να είναι και διακεκομμένη ανάλογα με 
τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος και των 
ωφελούμενων. 
 



 

 

 
 
 
 

 


