ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πανεπιστημιακός διάλογος με την νότια Ευρώπη 2017
Ποιος είναι ο στόχος
του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών της
Γερμανίας είναι να προσφέρει τόσο στον επιστημονικό όσο και στον
κοινωνικοπολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της νότιας Ευρώπης που
επλήγησαν σοβαρά από την οικονομική κρίση – Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία,
Ισπανία και Κύπρος – και της Γερμανίας. Αντιδρώντας στην τρέχουσα κρίση εντός
της ΕΕ, το πρόγραμμα θέλει από την μια να ενθαρρύνει να συζητηθούν
επιστημονικά θέματα με τους εταίρους στην νότια Ευρώπη και από την άλλη να
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, θεματικά συνέδρια, θερινά σχολεία και
εκπαιδευτικές πρακτικές ασκήσεις σε σχέση με τα τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά
θέματα.
Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν το έργο τους με συγκεκριμένους
μετρήσιμους δείκτες σχετικά με τους προαναφερόμενους στόχους του
προγράμματος.

Ποιος μπορεί να
υποβάλλει αίτηση;

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους τους κλάδους. Αίτηση μπορούν να
υποβάλλουν αποκλειστικά γερμανικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τι χρηματοδοτείται;

Θα χρηματοδοτηθεί η οργανωτική προετοιμασία και η πραγματοποίηση
εκδηλώσεων, θερινών σχολείων, εκπαιδευτικές πρακτικές ασκήσεις, ταξιδιωτικά
κόστη όπως επίσης τα έξοδα για την παραμονή των συμμετεχόντων και η έκδοση
πρακτικών με τα αποτελέσματα συνεδρίων. Όλα τα είδη εκδηλώσεων μπορούν να
πραγματοποιηθούν τόσο στη Γερμανία όσο και τις προαναφερόμενες χώρες.

Το εύρος και η
χρονική διάρκεια
χρηματοδότησης

Θα χρηματοδοτηθούν εκδηλώσεις, θερινά σχολεία και εκπαιδευτικές πρακτικές
ασκήσεις (Θεματικά σεμινάρια, εντατικά σεμινάρια, εργαστήρια) στο χρονικά
η
η
διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση
που αιτηθούν έξοδα για δημοσιεύσεις , αυτά θα πρέπει να καλυφθούν μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2018.
Η δυνατότητα χρηματοδότησης είναι έως 20.000 ευρώ ανά εκδήλωση.

Αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας https://portal.daad.de
Πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων:






Online-Αίτηση για χρηματοδότηση του έργου
Οικονομικό πλάνο (ειδικό έντυπο)
Περιγραφή προγράμματος (όχι πάνω από 5 σελίδες)
Στοιχεία συμβαλλόμενων μελών: Ονόματα ιδρυμάτων, τόποι
εκδηλώσεων, ημερομηνίες, αριθμός συμμετεχόντων και κριτήρια για τη
συμμετοχή (δείτε σχετικό έντυπο).
Δήλωση συνεργασίας των ξένων και γερμανικών πανεπιστημιακών
διοικήσεων

DAAD

Seite 2

Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων

Έως 30 Ιουνίου 2016

Διαδικασία επιλογής
και κριτήρια

Για την χρηματοδότηση αποφασίζει μία επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίων
διαφορετικών κλάδων. Τα κριτήρια που μπορούν να κρίνουν θετικά την έκβαση
της αίτησης είναι εκτός των άλλων:





Επικοινωνία και
περαιτέρω
πληροφορίες

Επιστημονική ποιότητα του σχεδίου
Συμμετοχή των φοιτητών και νέων επιστημόνων
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του συνεδρίου και την αξία της διεθνούς
συνεργασίας για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.
Συνάφεια της εκδήλωσης και τα αποτελέσματά της για τις ενδοευρωπαϊκές
σχέσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της πολιτικής και του
πολιτισμού.

Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
Τμήμα P23
Kennedyallee 50
D- 53175 Bonn
Περαιτέρω πληροφορίες:
Κα. Martina Labrenz
E-mail: labrenz@daad.de

Τηλ.:+49-228-882616

