
       ΕΠ Ι ΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΒ�ΟΜΑ�ΑΣ  ΤΕΥΧΟΣ 482 23/12/2016 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΓΡΑΦΕ ΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - «Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών» - AMIF-2016-AG-INTE   
Η πρόσκληση θα υποστηρίξει σχέδια που στοχεύουν σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Προώθηση της ενεργούς συµµε-
τοχής στην κοινωνία συνολικά, 2. Υποστήριξη πριν την αναχώρηση και πριν την άφιξη για την ένταξη ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασί-

ας και οι οποίοι έχουν µεταφερθεί στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή έχουν επανεγκατασταθεί από τρίτη χώρα. 
Επιλέξιµοι φορείς: ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. εκτός της ∆ανίας, διεθνείς οργανισµοί. 

28/02/2017 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2016-ag-inte-01.html  

Πρόγραµµα ∆ηµιουργική Ευρώπη - Υποπρόγραµµα MEDIA – «Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών Βίντεο» - 
EACEA/22/2016  

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη αφηγηµατικών παιχνιδιών βίντεο, τα οποία προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση σε οποιαδήποτε 
πλατφόρµα ή µεθόδου διανοµής. 

Επιλέξιµοι φορείς: Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών βίντεο. 

02/03/2017 

Περισσότερες πληροφορίες: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

«Erasmus+» 
Το σχέδιο στοχεύει στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, στη 
βελτίωση της συνάφειας µεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των αναγκών της 
αγοράς εργασίας µέσα από µια συγκεκριµένη υποστήριξη για µεταρρύθµιση πολιτικής.  

 
Chamber of Commerce of 

Terni  
 

Ιταλία   

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

22/12/2016 
υποβολή 

17/01/2017            

«Ορίζοντας 2020» 

«DEpression monitoring and COping in elderly supported by a VIrtual coach –  
DECOVI»  

Το σχέδιο προτείνει ένα ριζικά νέο εξατοµικευµένο έξυπνο σύστηµα υποστήριξης από ένα 
εικονικό εκπαιδευτή («coach») για την αντιµετώπιση ψυχολογικών συµπτωµάτων σε ηλικιω-

µένους.  

Technical University of 
Cartagena  

 
Ισπανία 

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

16/01/2017 
 υποβολή 

31/01/2017           

«Erasmus+» 
Πρόκειται για σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε µαθητές σε βασικό 
επίπεδο και στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε αντικείµενο (γλώσσα, µαθηµατικά, 

επιστήµη, κοινωνικές µελέτες, θέµατα τέχνης).  

Μονάδα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του ∆ήµου 

Piteå  
 

Σουηδία 

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

άµεσα 
 υποβολή 

02/02/2017           

«Erasmus+» 
«Student awareness on hospitality, integration, respect and richness of diversity»  

Το σχέδιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα όπως φιλοξενία, ένταξη, 
σεβασµός και πλούτος διαφορετικότητας.   

High School Institute 
“Alessandro Manzoni”  

 
Ιταλία  

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

10/01/2017 
 υποβολή 

02/02/2017           

«Ευρώπη για τους 
Πολίτες»  

«Hospitality Town-Twinning»  
Το σχέδιο θα δηµιουργήσει µια κοινή πορεία µε τη συµµετοχή των πολιτών και των νέων, και 
θα συζητήσει το µέλλον του τουρισµού και της πολιτιστικής απασχόλησης στην Ευρώπη.  

∆ήµος Lendinara  
 

Ιταλία  

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

07/01/2017 
 υποβολή 

01/03/2017           

«Interreg MED» 

«Changing to sustainable agro-ecosystems to protect wetland biodiversity –  
SUSWET»  

Το σχέδιο στοχεύει να αναπτύξει εργαλεία ανίχνευσης καλής οικολογικής κατάσταση υγροτό-
πων µέσω της συσσώρευσης των χαρακτηριστικών της υδρόβιας κοινότητας και το χαρακτη-

ρισµό των ενδιαιτηµάτων, µε σκοπό την επιλογή στρατηγικών αποκατάστασης. 

Αντιπροσωπεία του Jaén 
και το Πανεπιστήµιο του 

Jaén  
 

Ισπανία  

εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

άµεσα 
 υποβολή 

31/03/2017           

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΚ�ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

      Ροζµαρί Στρεβινιώτη        
         Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών         

              E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy, eoc.brussels@ucy.ac.cy                        
           

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 
Βρυξέλλες: Rue du Λουξεµβούργο 3,  B - 1000, 2ος όροφος, Βρυξέλλες, Tηλ/Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85 

Λευκωσία: Στασίνου 36, Γραφείο 104, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.:+357 22 283 600, Φαξ:+357 22 283 609  

Αθήνα: Πρεσβεία Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Ξενοφώντος 2Α, 105 57, Αθήνα-Σύνταγµα, Τηλ.:+30 210 373 4833  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

«Ολοκληρωµένη µελέτη των δραστηριοτήτων ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων και της υιοθέτησης κτιρίων µε σχεδόν µηδενική  
κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε.» - ENER/C3/2016-547/02  

Στόχος της σύµβασης είναι η παροχή µιας ολοκληρωµένης ανάλυσης των δραστηριοτήτων ανακαίνισης και της υιοθέτησης κτιρίων µε σχεδόν 
µηδενική κατανάλωση ενέργειας στα 28 κράτη µέλη.  

Επιλέξιµοι φορείς: Φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Συνθηκών.  

10/02/2017 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446821-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0 (2016/S 245-446821)  

♦ “CommsWorkout" EASME's 60-minute webinar on how to communicate project progress and results to existing and future beneficiaries of Horizon 
2020  
17 Ιανουαρίου 2017. Webinar. Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gn5cz7m  


