
Σχετικές Πληροφορίες Σεµιναρίου 
Τίτλος σεµιναρίου/Κατάρτισης: Επιτυχής Σχεδιασµός ευρωπαϊκών ερευνητικών και 
καινοτοµικών έργων (Horizon 2020)  
Αντικείµενο Κατάρτισης: Εξοικείωση πάνω στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων  στον τοµέα της ανάπτυξης, έρευνας και 
καινοτοµίας (Horizon 2020)  

Φορέας Υλοποίησης Σεµιναρίου: NSF CYBERALL ACCESS 
Διεύθυνση Φορέα: Αίαντος 61 και Αθηνάς 34, Ίλιον/Αθήνα 13122, 

Τηλέφωνο: 211 010 6069 
Email Φορέα: info@cyberall-access.com 

ΑΦΜ Φορέα: 800377641 
Ονοµατεπώνυµο εκπαιδευτή: Νικόλαος ΦΛΩΡΑΤΟΣ 

Κωδ. ΛΑΕΚ εκπαιδευτή: 37552 
Ηµεροµηνία Έναρξης Κατάρτισης: 11/06/2015 

Ηµεροµηνία Λήξης Κατάρτισης: 12/06/2015 
Σύνολο Ηµερών: 2 

Σύνολο ωρών (Εκπαιδευτικών): 16 
Σύνολο ωρών κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο: 16 
Σύνολο ωρών ανά ηµέρα : Οι εκπαιδευτικές ώρες (45 λεπτά) ανά ήµερα είναι 8 ώρες 

Σύνολο ποσού συµµετοχής ανά καταρτιζόµενο: 450 Ευρώ χωρίς  την πιστοποιηση 
απο το City and Guilds ή συνολικά 600 ΕΥΡΩ µαζί µε την πιστοποίηση εφόσον η 
εγγραφή γίνει µαζί. (Δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες). Η 
εγγραφή για την πιστοποίηση είναι προαιρετική και σε περίπτωση που γίνει µετά την 
έναρξη του σεµιναρίου, τότε το κόστος για την πιστοποίηση είναι 250 EUR αντί για 
150 EUR.  

Ακριβής χώρος υλοποίησης εκπαίδευσης:  The Cube - Innovation Center" στις   8 
Κλεισόβης 8, ΤΚ 10677 – Αθήνα (κοντά στην Πλατεία Κάνιγγος), (http://thecube.gr/) 
Γλώσσα Σεµιναρίου: Αγγλική αλλά δύναται να δίνονται διευκρινήσεις και στα 
Ελληνικά 

Λοιπές πληροφορίες/Πιστοποιητικό Παρακολούθησης : Με την ολοκλήρωση του 
σεµιναρίου, όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν  πιστοποιητικό παρακολούθησης από 
τον φορέα υλοποίησης του σεµιναρίου και επιπλέον εκείνοι που το έχουν επιλέξει µε 
την επιτυχή αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή θα λάβουν και πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης στον σχεδιασµό  ευρωπαϊκών έργων από Institute of Leadership and 
Management, µέλος του οµίλου City and Guilds.  
 



 

Ακριβές Πρόγραμμα Κατάρτισης: 
 
 
Πέµπτη 11/06/2015  
Έναρξη: 09:00  

Καλωσόρισµα εισαγωγή στο σεµινάριο  
Εξοικείωση µε το πρόγραµµα Έρευνας και Καινοτοµίας Ορίζοντας 
2020/Horizon 2020 

Διάλειµµα Καφέ: 10:30 – 11:00 
Προσδιορισµός των κατάλληλων υποπρογραµµάτων του Horizon 2020 ανά 
συµµετέχοντα 
Ειδική Αναφορά στα προγράµµατα του Horizon 2020 για start-ups & SMEs,  

Διάλειµµα: 12:30 – 13:30 (για φαγητό, πολλές επιλογές στην γύρω περιοχή) 
Εξοικείωση µε την I.C.R.E.A.T.E.S.ΤΜ  formula για επιτυχή υποβολή H2020 
προτάσεων.  

Διάλειµµα καφέ : 15:00 – 15:30 
(Συνέχεια)  Εξοικείωση µε την I.C.R.E.A.T.E.S. ΤΜ formula για επιτυχή 
υποβολή H2020 προτάσεων.  

Λήξη: 17:00 
 
  
 
Τρίτη  12/06/2015 
 
Έναρξη: 09:00  

Ανακεφαλαίωση προηγούµενης µέρας 
Εξοικείωση µε  ένα προς ένα µε όλα τα κριτήρια ποιότητας µιας πρότασης µε 
βάση το σύστηµα C.R.I.T.E.R.I.A. ΤΜ  προσαρµοσµένο ειδικά στο πρόγραµµα 
Έρευνας και Καινοτοµίας Ορίζοντας 2020/Horizon 2020 

Διάλειµµα Καφέ: 10:30 – 11:00 
(Συνέχεια) Εξοικείωση µε  ένα προς ένα µε όλα τα κριτήρια ποιότητας µιας 
πρότασης µε βάση το σύστηµα C.R.I.T.E.R.I.A. ΤΜ  προσαρµοσµένο ειδικά 
στο πρόγραµµα Έρευνας και Καινοτοµίας Ορίζοντας 2020/Horizon 2020 

Διάλειµµα: 12:30 – 13:30 (για φαγητό, πολλές επιλογές στην γύρω περιοχή) 
(Συνέχεια) Εξοικείωση µε  ένα προς ένα µε όλα τα κριτήρια ποιότητας µιας 
πρότασης µε βάση το σύστηµα C.R.I.T.E.R.I.A. ΤΜ  προσαρµοσµένο ειδικά 
στο πρόγραµµα Έρευνας και Καινοτοµίας Ορίζοντας 2020/Horizon 2020 

Διάλειµµα καφέ : 15:00 – 15:30 
Αξιολόγηση συγκεκριµένης πρότασης H2020 ως αξιολογητής  και 
εµπειρογνώµον της Ε.Ε. (Group work) 
Αξιολόγηση σεµιναρίου 

Λήξη: 17:15 
 
 
Σύντοµο Βιογραφικό Εκπαιδευτή: Ο Νικόλαος Φλωράτος, B.Eng, M.Sc, DIC, 
MBA είναι ηλεκτρολόγος µηχανικός µε σπουδές στο City University και  µε 
µεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College/University of London. Είναι κάτοχος 
MBA (Master in Business Administration) από το διαπανεπιστηµιακό µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα AthensMBA του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Οικονοµικού 



Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει 17ετή εµπειρία στον σχεδιασµό και διαχείριση 
ευρωπαϊκών έργων και από το 2003 είναι αξιολογητής/εµπειρογνώµονας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση ευρωπαϊκών χρηµατοδοτούµενων έργων. 
Είναι επίσης αξιολογητής  Εθνικών Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης. Από το 2010 
διδάσκει σε διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρώπης (European Academy – 
Dublin, European Project Association- Brussels, Cergy Pontoise University – Paris) 
σχεδιασµό και συγγραφή επιτυχών προτάσεων για χρηµατοδότηση καθώς και  
µεθόδους αποτελεσµατικής υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων.  Ως 
εκπαιδευτής και coach έχει στηρίξει εκατοντάδες οργανισµούς στην αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων.  Από το 2014 είναι επίσης PhD ερευνητής στο Open 
University of Catalonia πάνω σε εκπαιδευτικά µοντέλα κινητοποίησης του 
ενδιαφέροντος του µαθητή (student engagement).  


