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1. – Προκήρυξη προγράµµατος διµερούς Ε&Τ
συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας « Πλάτων»

1.– Appel à candidatures du programme
Hubert Curien franco-grec “Platon”

To πρόγραµµα διµερούς Ε&Τ συνεργασίας ΕλλάδαςΓαλλίας “Πλάτων” υλοποιείται στην Ελλάδα από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στη
Γαλλία από το Υπουργεία Εξωτερικών και το Υπουργείο
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Le programme Platon (PHC) franco-grec est mis en
œuvre en Grèce par le Secrétariat général à la recherche
et à la technologie (SGRT) et en France par les
ministères des Affaires étrangères (MAE) et de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση κοινών
ερευνητικών έργων, ύστερα από προτάσεις που
υποβάλλονται από κοινού από δύο ερευνητικές οµάδες,
µία ελληνική και µία γαλλική, οι οποίες έχουν κριθεί
κατόπιν αξιολόγησης και είναι δικαιούχοι οικονοµικής
ενίσχυσης από τους δύο εθνικούς φορείς. Οι εν λόγω
προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της
προετοιµασίας προτάσεων για υποβολή εν όψει
µελλοντικών ευρωπαϊκών προκηρύξεων (ειδικότερα
« Ορίζοντας 2020 » κλπ).

Il s’agit de soutenir des projets de recherche, établis
conjointement par deux équipes de recherche, l'une
française, l'autre grecque, qui bénéficient après
évaluation du soutien financier des deux instances
partenaires. Ces projets devront se placer dans la
perspective de la préparation de propositions en réponse
à des appels dans le cadre européen (Horizon 2020
notamment etc).

Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη ανταλλαγών
µεταξύ των επιστηµονικών και τεχνολογικών φορέων
Αριστείας των δύο χωρών, ευνοώντας τις νέες
συνεργασίες εν όψει της κοινής συµµετοχής τους σε
ευρωπαϊκά έργα.
Οι επιλέξιµοι θεµατικοί τοµείς αλλάζουν σε κάθε
προκήρυξη. Οι τοµείς που περιλαµβάνονται στην
προκήρυξη 2013-2014, είναι οι εξής :
- Οι θαλάσσιες επιστήµες
- Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

L'objectif de ce programme est de développer les
échanges scientifiques et technologiques d'excellence
entre les laboratoires de recherche des deux pays, en
favorisant les nouvelles coopérations, dans la
perspective de participation conjointes à des projets
européens.
Les thématiques éligibles changent selon les années.
Pour l’appel 2013-2014, les thématiques éligibles
sont :
- Les sciences de la mer
- Les énergies renouvelables
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- Η δηµόσια υγεία: (αναδυόµενα και επανεµφανιζόµενα
λοιµώδη νοσήµατα, σπάνιες ασθένειες-αυτοάνοσα,
εκφυλιστικές και γενετικές ασθένειες-, ανθρωποζωονόσοι)
- Οι επιστήµες του διαστήµατος
- Τα σύγχρονα ζητήµατα των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών, κυρίως σχετικά µε τις επιπτώσεις
της οικονοµικής κρίσης.

- La santé publique (maladies infectieuses émergentes et
réémergentes;
maladies
rares
-auto-immunes,
dégénératives et génétiques- ; anthropozoonoses)
- Les sciences spatiales
- Les questions contemporaines en sciences humaines et
sociales, particulièrement sur l’impact de la crise. »

Πρακτικές λεπτοµέρειες για την υποβολή πρότασης

Modalités pratiques de soumission d’un projet

•
•
•

Καταληκτική ηµεροµηνία συνυποβολής φακέλων
υποψηφιότητας: 5 Απριλίου 2013
Έκδοση αποτελεσµάτων: τέλη Ιουνίου 2013
Έναρξη υλοποίησης έργων: Ιούλιος 2013

Προκήρυξη
για
τη
γαλλική
http://www.campusfrance.org/fr/platon

πλευρά:

•
•
•

Date limite de co-dépôt des dossiers de
candidature : 5 avril 2013
Diffusion des résultats : fin juin 2013
Début des projets : juillet 2013

Appel
à
projets
pour
la
partie
http://www.campusfrance.org/fr/platon

française:

Προκήρυξη για την ελληνική πλευρά: http://www.gsrt.gr
(καταχώριση στις 25/02/2013)

Appel
à
projets
pour
la
partie
grecque :
http://www.gsrt.gr (Insertion du 25/02/2013)
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2. – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

2. – Appel à candidatures

Υποτροφίες Αριστείας από το Πανεπιστήµιο
της Cergy-Pontoise

Bourses d’excellence
Cergy-Pontoise

Το Πανεπιστήµιο της Cergy-Pontoise προσφέρει
υποτροφίες σε γάλλους ή αλλοδαπούς φοιτητές που θα
εγγραφούν στο 2ο έτος ενός Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
ερευνητικής
κατεύθυνσης του Πανεπιστηµίου Cergy-Pontoise για το
ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014.

L’Université Cergy-Pontoise offre des bourses pour les
étudiants français ou étrangers s'inscrivant en 2e
année de master recherche à l'université de CergyPontoise pour l'année 2013 – 2014

Το ύψος της υποτροφίας είναι 7.000 € για 10 µήνες.
Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η ακαδηµαϊκή
Αριστεία και τα επαγγελµατικά σχέδια.

de

l’université

de

Le montant de la bourse est de 7 000 € sur 10 mois. Les
critères principaux de sélection sont l'excellence
académique et le projet professionnel.
Date limite de candidature: 30 mars 2013

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30
Μαρτίου 2013
Ενηµερωτικό υλικό και πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.u-cergy.fr, στη στήλη "recherche"

Documents et informations sur www.u-cergy.fr, rubrique
recherche

* Ανακοίνωση στο συνηµµένο αρχείο

* Annonce ci-jointe
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