
Το παρόν έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020»

σύμφωνα με τη σύμβαση χορηγίας υπ’ αρ. 864266

Πληροφοριακό Σεμινάριο:

Δεύτερος γύρος ανοικτής 

πρόσκλησης του NESOI

Alessandra Montanelli, SINLOC

Sophie Dourlens-Quaranta, R2M Solution

Miriam Miranda, ZABALA

Francesco Peccianti, RINA Consulting

Evdoxia Eirini Lithoxoidou, CERTH

22 Οκτωβρίου 2021



Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη επιλεγμένων έργων από 
το NESOI

• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης

• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI
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Ο Μηχανισμός Νήσων NESOI

3

• Έργο Ορίζωντα 2020

• Διάρκεια: 2019-2023

• Το NESOI προσφέρει 
υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης για την 
υποστήριξη έργων 
καθαρής ενέργειας σε 
νήσους της ΕΕ και τη 
διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε 
χρηματοδότηση

Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI



Εταίροι του NESOI

Παρουσία

Γλώσσες

Προσαρμοστικότητα

Πολιτισμικές πτυχές
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI



Διαδικασία του NESOΙ
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Συμμετοχή τοπικών φορέων

Επιλογή δικαιούχων

Παροχή οικονομικών πόρων 

και τεχνικής υποστήριξης

Ανάπτυξη έρευνας

Χαρτογράφηση έργων και 

αναγκών των νήσων

2 3

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1



Βήματα δικαιούχων του NESOI
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΧΟΡΗΓΙΑ + 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1 2 4 53

10/2021 02-03/2022 04-05/2022 06/2022-05/2023
11/2021 έως

01/2022



Τεχνική Υποστήριξη NESOI
Οι δραστηριότητες Τεχνικής Υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από χορηγία και οι υπηρεσίες 
συμβουλευτικής που παρέχονται από το NESOI θα συνδυάζονται πάντα και θα αναπτύσσονται 
μαζί
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI



Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη επιλεγμένων έργων από 
το NESOI

• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης

• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI
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Πρώτος γύρος της ανοικτής 
πρόσκλησης NESOI
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

117 αιτήσεις υποβλήθηκαν

AΙΤΗΣΕΙΣ

14 χώρες της 

ΕΕ

100+ νήσους

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

από

εκπροσωπώντας

28 επιλεγμένα έργα

10 χώρες της ΕΕ 24 νήσους

από εκπροσωπώντας

+ 14 επιλεγμένα έργα 

από τον κατάλογο των 

επιλαχόντων

Oct. 2020 to

Dec. 2020

Ημερομηνίες



Επιλεγμένα έργα πρώτου γύρου
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ηλιακά 
Φωτοβολταϊκά

Αιολική

Υδάτινη

Παλιρροιακή

Βιοαέριο

Ενεργειακές 
κοινότητες

Αποθήκευση

Κινητικότητα

Πλοία

EVs

Προγράμματα 

επενδύσεων

Ενεργειακή 
επάρκεια

Κτίρια Δημόσιος 

Φωτισμός

Έξυπνα 
δίκτυα

Υδρογόνο

H2



Επιλεγμένα έργα πρώτου γύρου

https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results


Επιλεγμένα έργα πρώτου γύρου

https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs
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Εισαγωγή στην 

ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη επιλεγμένων έργων από 
το NESOI

• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης

• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI

13
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Αίτηση και δομή της πρόσκλησης

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 -

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

- Δεύτερη πρόσκληση Οκτ. 2021

- Ιστός NESOI (www.nesoi.eu)

- Πλήρης Αίτηση

- Έντυπο Αίτησης: τεχνική

+ οικονομική

- Δικαιολογητικά

- Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης

- Οδηγίες Αιτούντων

- Έλεγχος Επιλεξιμότητας

- Υπηρεσία Υποστήριξης

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Έναρξη: 29 Οκτωβρίου 2021

Λήξη: 21 Ιανουαρίου 2022

http://www.nesoi.eu
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Αίτηση και δομή της πρόσκλησης

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 -

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

- Δεύτερη πρόσκληση Οκτ. 2021

- Ιστός NESOI (www.nesoi.eu)

- Πλήρης Αίτηση

- Έντυπο Αίτησης: τεχνική

+ οικονομική

- Δικαιολογητικά

- Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης

- Οδηγίες Αιτούντων

- Έλεγχος Επιλεξιμότητας

- Υπηρεσία Υποστήριξης

• Στοιχεία Αιτούντος(-ων)

• Περιγραφή Έργου (ενδεικτική)

- Δραστηριότητες προς 

χρηματοδότηση

- Αιτούμενη υποστήριξη

- Μέγ. χορηγία 60.000

- Tεχνική/νομική υποστήριξη

- Υλοποίηση

- Αντίκτυπος

- Μέγεθος επένδυσης

http://www.nesoi.eu
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Αίτηση και δομή της πρόσκλησης

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Πάνελ Εμπειρογνωμόνων

- Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Ποιοτικά και ποσοτικά

- Έκθεση ανατροφοδότησης

- Επιλογή δικαιούχων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 -

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

- Δεύτερη πρόσκληση Οκτ. 2021

- Ιστός NESOI (www.nesoi.eu)

- Πλήρης Αίτηση

- Έντυπο Αίτησης: τεχνική

+ οικονομική

- Δικαιολογητικά

- Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης

- Οδηγίες Αιτούντων

- Έλεγχος Επιλεξιμότητας

- Υπηρεσία Υποστήριξης

http://www.nesoi.eu
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Αίτηση και δομή της πρόσκλησης

CALL OPENING

- Πάνελ Εμπειρογνωμόνων

- Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Ποιοτικά και ποσοτικά

- Έκθεση ανατροφοδότησης

- Επιλογή δικαιούχων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

- Προετοιμασία και υπογραφή 

Χορηγίας

- Τεχνική & οικονομική 

υποστήριξη

- Έργα

- Μέγ. 12 μήνες

- Εκθέσεις επιθεώρησης

- Υλοποίηση

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ –

ΜΑΪΟΣ 2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 -

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

- Δεύτερη πρόσκληση Οκτ. 2021

- Ιστός NESOI (www.nesoi.eu)

- Πλήρης Αίτηση

- Έντυπο Αίτησης: τεχνική

+ οικονομική

- Δικαιολογητικά

- Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης

- Οδηγίες Αιτούντων

- Έλεγχος Επιλεξιμότητας

- Υπηρεσία Υποστήριξης

http://www.nesoi.eu


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του NESOI 

• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη επιλεγμένων έργων 
από το NESOI

• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης

• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI

18



ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: πώς μπορώ να

κάνω αίτηση για την Ανοικτή πρόσκληση του NESOI;

Πώς να προετοιμάσετε την πρότασή σας

19

Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

ΓΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: μπορώ να 

συμμετάσχω στην Ανοικτή πρόσκληση του NESOI;

ΓΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: πώς μπορώ να

χρηματοδοτηθώ επιτυχώς από την Ανοικτή 

πρόσκληση του NESOI;



Κριτήρια επιλεξιμότητας
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να επωφεληθώ από την Τεχνική

Υποστήριξη του NESOI για συγκεκριμένη δομή έργου;

Οι οδηγίες του NESOI για την αίτηση περιλαμβάνουν τον «Καθορισμό των

Προαπαιτούμενων Επιλεξιμότητας» που περιγράφουν τα προαπαιτούμενα που τα

έργα και οι χορηγοί τους πρέπει να πληρούν για να είναι επιλέξιμοι για την

υποστήριξη του NESOI.

Πρόθεση του NESOI ήταν να καθορίσει αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια

επιλεξιμότητας, διατηρώντας τον αριθμό τους στο ελάχιστο που διασφαλίζει την

ποιότητα των προτάσεων και τη συμμόρφωση με τους στόχους των τιμών της ΕΕ

για την απανθρακοποίηση των νήσων.

Τα απαιτούμενα επιλεξιμότητας που παρουσιάζονται στο έγγραφο έχουν καθοριστεί

μέσω συζήτησης μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας του NESOI και χάρη στον

συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Κριτήρια επιλεξιμότητας
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να επωφεληθώ από την Τεχνική

Βοήθεια του μηχανισμού NESOI;

#1 – Όριο υποστήριξης έως και 60,000 € υπό τύπο χορηγίας και 60,000 € υπό τύπο τεχνικής και 

οικονομικής βοήθειας από τους συνεργάτες του NESOI.

#2 – Τοποθεσία της δράσης πρέπει να είναι επιλέξιμες χώρες H2020 (συμπεριλαμβανομένου του 

Ηνωμένου Βασιλείου, των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και των συνδεδεμένων χωρών) και νήσοι 

με μέγιστο εμβαδόν 30.000 km2 (όχι νήσοι που αποτελούν χώρα)

#3 – Δικαιούχοι: δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα.

#4 – Είδος έργων: έργο συναφές με ενεργειακή μετάβαση.

#5 – Χρόνος – πριν από τον Σεπτέμβριο του 2023.

#6 – Αντίκτυπος – Απαιτείται ελάχιστος όγκος, που να έχει αντίκτυπο στους σχετικούς τομείς 

ενεργειακής μετάβασης (π.χ. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, βελτίωση των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών, περιορισμός της ενεργειακής 

φτώχειας)

Άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας: Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ, Νομιμότητα, Σύστημα 

γλώσσας και υποβολής, καμία σύγκρουση συμφερόντων.



Κριτήρια αξιολόγησης
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Πρόθεση του NESOI είναι να παρουσιάσει αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια επιλογής, διατηρώντας τον αριθμό τους στο 
ελάχιστο που διασφαλίζει την ποιότητα των προτάσεων και τη 
συμμόρφωση με τους στόχους της ΕΕ για τις τιμές 
απανθρακοποίησης των νήσων.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι δημόσια και στοχεύουν στη δίκαιη 
αξιολόγηση των έργων ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική 
κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.



Κριτήρια αξιολόγησης

23

Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
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Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 
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Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Η αξιολόγηση εστιάζει σε 4 μακροτομείς: 

Παρουσίαση του έργου, του αντικειμένου του και 
των ορίων του.

3.

4.
Εκτέλεση του έργου και 
υποστήριξη από το 
NESOI

Οικοσύστημα 
δικαιούχων και νήσων

Θέλουμε να κατανοήσουμε πώς το έργο διαχειρίζεται 
την ενεργειακή μετάβαση.

Ο καθορισμός των συναφών παραγόντων που 
εμπλέκονται.

Η υποστήριξη που ζητείται πρέπει να παρουσιάζεται 
σε μία συνεκτική χρονική διάρκεια, καθώς και τα 
βασικά βήματα της υλοποίησής της

Περιγραφή έργου και 
βασικά 
χαρακτηριστικά:

1.

2. Αντίκτυπος του έργου



Κριτήρια αξιολόγησης
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 
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Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

1 – Κακή Το κριτήριο δεν πληρούται επαρκώς ή υπάρχουν σοβαρές εγγενείς 

αδυναμίες

2 – Αποδεκτή

3 – Καλή

4 – Πολύ καλή

5 – Εξαιρετική

Η πρόταση πληροί επαρκώς το κριτήριο, αλλά υπάρχει ένας αριθμός 

αρνητικών χαρακτηριστικών

Η πρόταση γενικά πληροί το κριτήριο, αλλά υπάρχουν ακόμη

σημαντικές αδυναμίες

Η πρόταση πληροί πολύ καλά το κριτήριο, αλλά υπάρχει ένας μικρός

αριθμός αρνητικών χαρακτηριστικών

Η πρόταση πληροί επιτυχώς όλες τις πτυχές του κριτηρίου. Τυχόν

προβλήματα είναι επουσιώδη.

Κάθε ενότητα της πρότασης θα βαθμολογείται με έναν βαθμό από το 1 έως το 5 

(με βήμα 0,5):



Κριτήρια αξιολόγησης
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Πρόταση με μια ματιά

• Βασικές ενότητες της πρότασης:

1. Περιγραφή της έννοιας & βασικά χαρακτηριστικά του έργου

2. Αντίκτυπος του έργου

3. Οικοσύστημα δικαιούχων και νήσων

4. Εκτέλεση και υποστήριξη του Έργου από τη ΝESOI

• Παραρτήματα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
(τα παραρτήματα μπορούν να γίνουν δεκτά στην τοπική γλώσσα)

Ελάχιστος βαθμός ανά 
ενότητα: 

2/5
Ελάχιστος συνολικός 

βαθμός: 

12/22



Κριτήρια αξιολόγησης- Μπόνους
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Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση του 

NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

Επιπρόσθετα στους βαθμούς, κάθε αξιολογητής μπορεί να αποδώσει σε κάθε πρόταση 

ένα ή περισσότερα «μπόνους» που θα ληφθούν υπόψη στην τελική κατάταξη.

Αυτά τα μπόνους σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:

➢ Καινοτομία, αποδίδεται εάν η προτεινόμενη τεχνική λύση 

υπερβαίνει κατά πολύ την τελευταία τεχνολογία του τοπικού πλαισίου.

❑ Αναπαραγωγιμότητα, αποδίδεται εάν η πρόταση παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για 

αναπαραγωγή σε άλλες νήσους ή στην ενδοχώρα.

❑ Αρχιπέλαγος, αποδίδεται εάν η προτεινόμενη παρέμβαση δεν σχετίζεται μόνο με μία 

νήσο αλλά με περισσότερες νήσους στο ίδιο αρχιπέλαγος.

❑ Ποιότητα δικαιολογητικών, αποδίδεται εάν ο αιτών μπορεί να επισυνάψει τα δέοντα 

δικαιολογητικά ως απόδειξη της συνολικής ποιότητας του έργου, αναφορικά με την 

εφικτότητα, τη βιωσιμότητα, την τραπεζική ικανότητα, την κανονιστική συμμόρφωση κ.λπ.



Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στην ανοικτή πρόσκληση του NESOI 

• Συνοπτική παρουσίαση των ήδη επιλεγμένων έργων από 
το NESOI

• Πώς να κάνετε αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση του NESOI

• Κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης

• Η Υπηρεσία Υποστήριξης του NESOI

27



Εισαγωγή στην Υπηρεσία Υποστήριξης NESOI
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Η υπηρεσία υποστήριξης του NESOI είναι ένα εργαλείο που μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να 

έχετε σχετικά με την επερχόμενη ανοικτή πρόσκληση.

Το εργαλείο βασίζεται σε ένα σύστημα καταχώρισης στοιχείων που 

σας επιτρέπει να υποβάλετε ένα ερώτημα και να λάβετε υποστήριξη 

σε μία από τις επτά γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και 

Κροατικά.

Τα βήματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης είναι 

τα παρακάτω...

Εισαγωγή 

στην ανοικτή 

πρόσκληση 

του NESOI

Τα ήδη 
επιλεγμένα 
έργα από τo 

NESOI

Πώς να κάνετε 
αίτηση για την 

ανοικτή 
πρόσκληση 
του NESOI

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας 

και 
αξιολόγησης

Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI



Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στο www.nesoi.eu > Open Calls > 2nd Call > «Helpdesk»

(direct link: http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php )
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Τα ήδη 
επιλεγμένα 
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Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI

http://www.nesoi.eu/
http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php


Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 2: Δημιουργήστε έναν λογαριασμό
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Υποστήριξης 

του NESOI



Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 3: Ελέγξτε το email σας (και τα ανεπιθύμητα)
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 4: Ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 5: Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 6: Ανοίξτε μια νέα καταχώριση
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης
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Η Υπηρεσία 
Υποστήριξης 

του NESOI



Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 7: Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας και κάντε κλικ στο «Δημιουργία 
Καταχώρισης»
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Πώς να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Υποστήριξης

ΒΗΜΑ 8: Ελέγξτε τις καταχωρίσεις σας/τα email για απαντήσεις
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Το παρόν έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020»

σύμφωνα με τη σύμβαση χορηγίας υπ’ αρ. 864266

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Οργανώνουμε ένα λεπτομερέστερο διαδικτυακό 

σεμινάριο οικοδόμησης ικανοτήτων στις 15 Νοεμβρίου, 

από τις 10 έως τις 12, μην διστάσετε να εγγραφείτε!


