
 

 

 

 

Προκήρυξη  

Το κεντρικό Σημείο Παροχής Υπηρεσιών της Ερευνητικής Υποδομής OMIC ENGINE που 

βρίσκεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη 

Λάρισα, καλεί την επιστημονική κοινότητα για την υποβολή κοινών ερευνητικών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της Δράσης “Seed Projects” με στόχο την προώθηση 

διεπιστημονικών, καινοτόμων ερευνητικών ιδεών στη Συνθετική Βιολογία.  

Κάθε seed project θα αξιοποιήσει το ερευνητικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις 

υποδομές της OMIC-ENGINE στο πλαίσιο μίας κοινής ερευνητικής πρότασης. Η θεματολογία 

των προτάσεων δεν είναι καθορισμένη και μπορεί να αφορά διάφορα επίπεδα ερευνητικής 

δραστηριότητας, από αναλυτικές μελέτες, ανάπτυξη τεχνολογίας μέχρι την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας. Θα 

προωθηθούν προτάσεις στον ευρύτερο τομέα της αγρο-βιοτεχνολογίας. 

Οποιοδήποτε μέλος της επιστημονικής κοινότητας έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης της ερευνητικής πρότασης.  

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν καλά καθορισμένους στόχους και να οδηγούν σε 

αποτελέσματα που προάγουν τη Συνθετική Βιολογία στην Ελλάδα. 

Διάρκεια-Χρηματοδότηση 

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 2 – 8 εβδομάδες. Το ύψος της χρηματοδότησης 

καθορίζεται από τη χρονική διάρκεια στα εργαστήρια της ΟΜΙC ENGINE και ορίζεται ως 

εξής:  

1) Μέχρι 200 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης 

2) 80 ευρώ την ημέρα για την ημερήσια αποζημίωση του ερευνητή (40 ευρω όταν δεν 

υπάρχει ανάγκη ξενοδοχείου) 

3) 400 ευρώ / εβδομάδα λειτουργικά έξοδα του Εργαστηρίου Υποδοχής 

 

Αίτηση 

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στα αγγλικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 



Η κατάθεση της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις 

 info@omicengine.com και kalpapad@bio.uth.gr 
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