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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
  

Τεύχος Ιουνίου 2016/Numéro de juin 2016  
 
 
 
1.-  Kύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί» 
 
Οι πρωτοπόροι της κοινωνικής καινοτοµίας  
 
16.06.2016, 19.00΄-22.00΄  
Institut français de Grèce 
 
Μετά την έναρξη του κύκλου «Η νεολαία που 
καινοτοµεί» στις 4 Απριλίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο νέους Γάλλους και 
Έλληνες επιχειρηµατίες που εφευρίσκουν τον κόσµο 
του αύριο. 
 
Αυτοί οι «τολµηροί», επικεφαλής εγχειρηµάτων και 
δηµιουργοί νεοφυών επιχειρήσεων, θα έρθουν να 
αφηγηθούν την ιστορία τους και την πορεία που 
διένυσαν για να δώσουν σάρκα και οστά στην 
καινοτόµα ιδέα τους. Ο στόχος είναι να είναι να 
εµπνεύσουν νέους Έλληνες και Γάλλους για να 
δηµιουργήσουν ένα δίκτυο της «νεολαίας που 
καινοτοµεί» και να αποκαλύψουν τα ταλέντα τους σε 
επιχειρήσεις και επενδυτές. 
 
«Ο Adrien (Adrien Aumont) παράτησε το σχολείο στα 
14 και σήµερα είναι κορυφαίος επιχειρηµατίας στον 
τοµέα της συµµετοχικής χρηµατοδότησης» 
 
«Πρώην επαγγελµατίας παλαιστής, ο Arnaud (Arnaud 
Mourot), διαχειρίζεται σήµερα το µεγαλύτερο δίκτυο 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας» 
 
«Ο Nicolas (Nicolas Huchet) έχασε το χέρι του σε ένα 
εργατικό ατύχηµα και έγινε ειδικός στο βιονικό χέρι» 
 
 
 

 
 
 
1. - Cycle « jeunesse innovante » 

 
Les pionniers de l’innovation sociale  
 
16.06.2016, 19h00-22h00 
Institut français de Grèce 
 
Après le lancement le 4 avril du cycle « Jeunesse 
innovante », l’Institut français de Grèce met en 
lumière de jeunes entrepreneurs grecs et français 
qui inventent le monde de demain. 
 
 
Ces « audacieux », porteurs de projets et créateurs 
de start-up viendront raconter leur histoire et le 
chemin parcouru pour donner corps à leur 
innovation.  
L’objectif est d’inspirer les jeunes grecs et français 
pour créer le réseau de la « jeunesse innovante » 
et faire découvrir ces talents aux entreprises et 
investisseurs. 
 
 
« Adrien (Adrien Aumont) a quitté l’école à 14 ans 
et il est aujourd’hui le leader européen de la 
finance participative. » 
 
« Ex-lutteur professionnel, Arnaud (Arnaud Mourot) 
dirige maintenant le plus grand réseau mondial 
d’entreprenariat social. » 
 
« Nicolas (Nicolas Huchet) a perdu sa main lors 
d’un accident du travail et il est devenu expert en 
main bionique.» 
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«Η Ναταλία (Ναταλία Κριτσάλη), η Βικτώρια και ο 
Φώτης δηµιούργησαν µια εφαρµογή που µπορεί να 
σώσει ζωές» 
«Ο Jérémy (Jérémy Huchet) δηµιούργησε µια 
βιβλιοθήκη 300 τ.µ. που χωράει µέσα σε ένα κουτί» 
 
«Ο Φοίβος (Φοίβος Τσαραβόπουλος) εφηύρε µια νέα 
ιδέα για τις τουριστικές περιηγήσεις» 
 
«Η Μελίνα (Μελίνα Ταπραντζή) προτείνει να τρώµε 
προσφέροντας φαγητό σε εκείνους που το έχουν 
ανάγκη» 
 
Η βραδιά «παρουσίασης ιδεών» θα παρουσιαστεί από 
τον Mathieu Baudin, συν-ιδρυτή του Institut des 
futurs souhaitables και διοργανώνεται σε συνεργασία 
µε το ελληνικό τµήµα της Ashoka και το Impact Hub. 
 
Πρόγραµµα 
 
19.00 : Άνοιγµα της βραδιάς από τον κο 
Christophe Chantepy, Πρέσβη της Γαλλίας στην 
Ελλάδα.  
Προβολή ταινιών µε θέµα την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα 
 
19.20 : ∆ιάλεξη του Arnaud Mourot, συνδιευθυντή 
της Αshoka Europe, του 1ου παγκόσµιου δικτύου 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 
 
19.40 : ∆ιάλεξη του Adrien Aumont, συν-ιδρυτή της 
πλατφόρµας KissKissBankBank και της HelloMerci, 
ευρωπαϊκό επικεφαλή της συµµετοχικής 
χρηµατοδότησης 
 
20.15 : Γευσιγνωσία ελληνικών προϊόντων  
επαναδοµηµένης κουζίνας µε µουσική ατµόσφαιρα 
 
21.00 : Παρουσίαση των 5 ιδεών των «τολµηρών» 
- Nicolas Huchet, συν-ιδρυτή της οργάνωσης Μy 
Human Kit και επικεφαλή του εγχειρήµατος 
Bionicohand (προσθετικό χέρι open-source) 
- Ναταλία Κριτσάλη, συν-ιδρύτρια της Bloode-e 
(πλατφόρµα για δωρεές αίµατος) 
- Jérémy Lachal, γενικό διευθυντή της Bibliothèque 
sans frontières 
- Φοίβο Τσαραβόπουλο, συν-ιδρυτή του Paths of 
Greece (καινοτοµία στον τουριστικό τοµέα) 
- Μελίνα Ταπραντζή, ιδρύτρια του Wise Greece 
 
 
Είσοδος ελεύθερη.  
 
Ταυτόχρονη µετάφραση. 
 
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 
 
*Συνηµµένη πρόσκληση 
 
 

…………………………. 
 
 
 
 

« Natalia (Natalia Kristali), Victoria et Fotis ont créé 
une application qui peut sauver des vies. » 
 
« Jérémy (Jérémy Huchet) a imaginé une 
médiathèque de 300 m2 qui tient dans une boite. » 
 
« Foivos (Foivos Tsaravopoulos) a inventé un 
nouveau concept de randonnées touristiques. » 
 
« Mélina (Mélina Taprantzi) propose de manger en 
donnant à manger à ceux qui sont dans le 
besoin. » 
 
Cette soirée « pitch » sera animée par Mathieu 
Baudin, co-fondateur de l’Institut des futurs 
souhaitables et organisée en partenariat avec 
Ashoka Grèce et Impact Hub. 
 
Programme 
 
19h : Ouverture de la soirée par Christophe 
Chantepy, Ambassadeur de France en Grèce 
 
Projection de films sur l’entreprenariat social 
 
 
19h20 :  Conférence d'Arnaud Mourot, co-
directeur Ashoka Europe, 1er réseau mondial 
d'entreprenariat social 
 
19h40 :  Conférence d'Adrien Aumont, co-
fondateur de KissKissBankBank et HelloMerci, 
leader européen de la finance participative 
 
 
20h15 : Dégustation de produits grecs 
« revisités », dans une ambiance musicale 
 
21h : Présentation de 5 projets 
-          Nicolas Huchet, co-fondateur de My 
Human Kit et Bionicohand 
-          Natalia Krystalli, co-fondatrice de 
Bloode-e 
-          Jérémy Lachal, directeur exécutif de 
Bibliothèque sans frontières 
-          Foivos Tsaravopoulos, co-fondateur de 
Paths of Greece 
-          Melina Taprantzi, fondatrice de Wise 
Greece 
 
 
Entrée libre. 
 
Traduction simultanée. 
 
Attestation de présence délivrée 
 
*Invitation ci-jointe 

  
…………………………. 
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2.- Rendez-vous Campus France 
 
Προετοιµασία για τη ζωή και τις σπουδές 
στη Γαλλία  
 
29.06.2016, 17.00΄ 
Institut français de Grèce 
 
Περισσότεροι από 270 000 ξένοι φοιτητές επέλεξαν να 
σπουδάσουν στη Γαλλία καθιστώντας την τρίτη χώρα 
υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών παγκοσµίως. 
Ο αριθµός των Ελλήνων φοιτητών που διαλέγουν τη 
Γαλλία για τις σπουδές τους αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια. 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θέλοντας να 
ανταποκριθεί στη ζήτηση του Ελληνικού κοινού και να 
πληροφορήσει όσο γίνεται καλύτερα τους Έλληνες 
φοιτητές για τις σπουδές στη Γαλλία, διοργανώνει κάθε 
2 µήνες ένα Rendez-vous Campus France, µια διάλεξη 
σχετικά µε τις Ανώτατες Σπουδές στη Γαλλία. 
 
Τα rendez-vous Campus France καλύπτουν µία 
διαφορετική θεµατική ενότητα κάθε φορά. 
Στο τέλος κάθε διάλεξης, το κοινό έχει τη δυνατότητα 
να θέσει ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι να δηµιουργηθεί 
µια εποικοδοµητική ανταλλαγή ανάµεσα σε ειδικούς 
των θεµάτων σπουδών στη Γαλλία και τους νέους 
Έλληνες. 
Ο λόγος δίνεται επίσης στους Alumni. Έλληνες 
φοιτητές που έχουν σπουδάσει στη Γαλλία µοιράζονται 
την εµπειρία τους µε το κοινό, εξηγούν γιατί επέλεξαν 
τη Γαλλία, µοιράζονται τις εντυπώσεις τους και κάνουν 
έναν απολογισµό αυτής της εµπειρίας. 
 
Τα βασικά σηµεία της διάλεξης θα είναι: 
-Η φοιτητική ζωή στη Γαλλία: Η στέγαση, οι 
διευκολύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές, οι 
απαραίτητες διαδικασίες. 
-Η µεθοδολογία των γαλλικών Πανεπιστηµίων : Οι 
σηµειώσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος , η 
αναζήτηση πληροφοριών στις Βιβλιοθήκες, κτλ… 
-Το κοινωνικό δίκτυο Grèce France Alumni : 
Παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρµας του 
παγκόσµιου κοινωνικού δικτύου των Alumni της 
γαλλικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, 
επικοινωνήστε µε το γραφείο Campus France:  
athenes@campusfrance.org 
 
 

…………………………. 
 
 
3. – Πρόγραµµα PRESTIGE Postdoc 
 
Το πρόγραµµα PRESTIGE, που συντονίζεται από το 
Campus France, είναι ένα συγχρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα στο πλαίσιο του προγράµµατος Actions 
Marie Curie-COFUND του 7ου PCRD. Το PRESTIGE 
ξεκίνησε επίσηµα την 1η Σεπτεµβρίου 2014.  
Αναµένεται να διαρκέσει 5 έτη από 1η Σεπτεµβρίου 

2.-  Rendez-vous Campus France   
 
Se préparer à vivre et à étudier en 
France  
 
29.06.2016, 17h00 
Institut français de Grèce 
  
Avec plus de 270 000 étudiants étrangers, la 
France est le 3ème pays d’accueil des étudiants 
étrangers au niveau mondial. Le nombre de jeunes 
Grecs qui choisissent la France pour leurs études 
est aussi en augmentation. 
 
L’Institut français de Grèce, souhaitant répondre à 
la demande et informer le mieux possible le public 
grec sur les possibilités d’études offertes par la 
France organise, tous les 2 mois, des Rendez-vous 
Campus France autour du thème des études en 
France. 
 
Ces rendez-vous Campus France portent à chaque 
fois sur un thème différent. A l’issue de chaque 
conférence, le public a la possibilité de poser des 
questions et l’objectif est de créer un échange 
fructueux entre les spécialistes des études en 
France et les jeunes Grecs. 
La parole est également donnée aux Alumni. Des 
étudiants grecs ayant fait des études en France 
viennent témoigner. Ils partagent leur expérience 
avec le public, expliquent pourquoi ils ont choisi la 
France, confient leurs impressions et font un bilan 
de cette expérience. 
 
La conférence abordera les points suivants : 
-La vie étudiante en France : Le logement étudiant, 
les facilités octroyées aux étudiants, les démarches 
indispensables… 
-La méthodologie universitaire française : La prise 
de notes, les travaux dirigés, la recherche en 
bibliothèque. 
-Le réseau social Grèce France Alumni : 
Présentation de la plateforme grecque du réseau 
social mondial des Alumni de l’enseignement 
supérieur français. 
 
Entrée libre 
 
Pour toute information ou précision, contactez 
l’espace Campus France : 
athenes@campusfrance.org 
 
 

…………………………. 
 
 
3.-  Programme PRESTIGE Postdoc 
 
Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus 
France, est un programme cofinancé dans le cadre 
des Actions Marie Curie-COFUND du 7ème PCRD. 
PRESTIGE a démarré officiellement le 1er 
septembre 2014. Il est prévu pour durer 5 ans, du 
1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2019. 
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2014 έως τις 31 Αυγούστου 2019. 
Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη της διεθνούς 
κινητικότητας των µεταδιδακτορικών ερευνητών, 
ευνοώντας ιδιαιτέρως την κινητικότητα προς την 
Γαλλία, και επιτρέπει σε ξένους ερευνητές που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της κινητικότητας Marie-
Curie να εκπονήσουν  µετά-διδακτορική έρευνα στην 
Γαλλία. 
 
Όροι υποβολής αιτήσεων και επιλογής 
 
Όλοι οι ερευνητές µετά-διδακτορικού επιπέδου που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια κινητικότητας Marie-
Curie (ο αιτών δεν πρέπει να διαµένει ή να έχει ασκήσει 
την κύρια δραστηριότητα του – εργασία, σπουδές κοκ- 
στην χώρα υποδοχής  για περισσότερο από 12 µήνες 
κατά τα 3 έτη αµέσως πριν από την υποβολή της 
αίτησης κινητικότητας) µπορεί να είναι υποψήφιος στο 
πρόγραµµα PRESTIGE εάν διαθέτει την υποστήριξη 
του ιδρύµατος  υποδοχής.  
 
Οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα 
εξεταστούν από µια διεθνή επιστηµονική  επιτροπή και 
η οριστική απόφαση θα παρθεί µετά από επικύρωση 
από την συντονιστική επιτροπή. Ο ερευνητής που θα 
επιλεγεί θα  φέρει τον τίτλο του υποτρόφου Marie-
Curie.  
Ο ερευνητής λαµβάνει ένα καθαρό κατώτατο µισθό 
περίπου  2.100€ / µήνα. Το κόστος της υγειονοµικής 
περίθαλψης (κοινωνική ασφάλιση + ταµείο επικουρικής 
ασφάλισης) καταβάλλεται από τον εργοδότη. Επιπλέον 
4.000 € / έτος χορηγούνται µε στόχο την κάλυψη του 
κόστους της έρευνας και της κινητικότητας. Η πιθανή 
διάρκεια της µεταδιδακτορικής σύµβασης είναι 10 έως 
24 µήνες.  
 
Συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ: 
 
Οι ερευνητές λαµβάνουν µερική χρηµατοδότηση µέσω 
ευρωπαϊκής επιδότησης ( σχεδόν το ένα τρίτο του 
µισθού), που καταβάλλεται από το Campus France στα 
ιδρύµατα που θα συνάψουν σύµβαση µε τον ερευνητή. 
Τα ιδρύµατα υποδοχής πρέπει να δεσµευτούν για τη 
χρηµατοδότηση του υπόλοιπου ποσού. 
 
Επιστηµονικοί τοµείς:  
 
Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό σε όλους τους 
επιστηµονικούς τοµείς και σε όλα τα ερευνητικά 
αντικείµενα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τους 
κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της ΕΕ. 
 
Επιλεξιµότητα:  
 

• Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού 
τίτλου ενός διεθνώς αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος. 

• Η µονάδα έρευνας/εργαστήριο υποδοχής 
πρέπει να βρίσκεται στην Γαλλία 

• ∆εν υπάρχει όριο ηλικίας ή εθνικότητας 
• Ο αιτών δεν πρέπει να λαµβάνει άλλη 

χρηµατοδοτική στήριξη από την ΕΕ 
• Ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει µια επιστολή 

αποδοχής από το ίδρυµα υποδοχής 
• Ο αιτών πρέπει να προσκοµίσει µια επιστολή 

 
Ce programme est destiné à soutenir la mobilité 
internationale des chercheurs post-doctorants, en 
favorisant notamment la mobilité vers la France 
permettant à des chercheurs étrangers ayant 
satisfait les règles de mobilité Marie-Curie de 
réaliser un post-doc en France. 
 
 
Modalités de candidature et de sélection 
 
Tout chercheur de niveau postdoctoral satisfaisant 
les règles de mobilité Marie-Curie (ne pas avoir 
résidé ou exécuté son activité principale - travail, 
études, etc. - dans le pays du recrutement pendant 
plus de 12 mois durant les 3 années 
immédiatement antérieures au recrutement en 
mobilité) peut se porter candidat au programme 
PRESTIGE s’il dispose d’un soutien de 
l’établissement d’accueil. 
 
Les candidatures éligibles sont examinées par un 
comité scientifique international et la décision 
définitive est prise après validation par un comité 
de pilotage. Le chercheur sélectionné bénéficie 
d’un label Marie-Curie. 
 
Le chercheur reçoit un salaire minimum net 
d’environ 2100€/mois, les frais de prise en charge 
santé (sécurité sociale + mutuelle) étant pris en 
charge par l’employeur. Par ailleurs 4000€/an sont 
consacrés à des frais de recherche et de mobilité. 
La durée possible du contrat postdoctoral est de 10 
à 24 mois. 
 
 
Cofinancement UE : 
 
Les chercheurs sont partiellement financés par le 
biais d’une subvention européenne (environ un 
tiers du salaire), versée par Campus France aux 
institutions qui vont établir un contrat avec le 
chercheur. Les institutions d’accueil doivent 
s’engager à financer le montant restant.  
 
Domaines scientifiques : 
 
Le programme est ouvert à tout domaine 
scientifique et tout sujet de recherche, dans le 
respect de la réglementation et des règles 
d’éthique de l’UE. 
 
Éligibilité :  
 

• Le candidat doit avoir un diplôme de 
doctorat délivré par un établissement 
reconnu internationalement 

• L’unité de recherche/laboratoire d’accueil 
doit être situé en France 

• Il n’y a pas de limite d’âge ou de 
nationalité 

• Le candidat ne doit pas bénéficier d’un 
autre soutien financier de l’U.E 

• Le candidat doit fournir une lettre 
d’acceptation de l’institution d’accueil 
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δέσµευσης από το ίδρυµα υποδοχής για τη 
συγχρηµατοδότηση της ερευνητικής 
κινητικότητάς του. 
 

 
Τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
PRESTIGE 
 
Τα ιδρύµατα/προγράµµατα των συγχρηµατο-
δοτούµενων υποτροφιών του PRESTIGE είναι τα 
πανεπιστήµια Tours, Bretagne sud, Poitiers, 
Rouen, Aix-Marseille, Joseph Fourier de 
Grenoble, Pau et des pays de l'Adour, Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Ecole 
Supérieure Nationale de Chimie de Montpellier – 
ENSCM. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν ωστόσο να βρουν άλλα 
ιδρύµατα/προγράµµατα υποτροφιών, υπό τον όρο ότι 
η δέσµευση συγχρηµατοδότησης αναφέρεται σαφώς 
στην επιστολή δέσµευσης του ιδρύµατος που θα 
συνάψει σύµβαση µε τον αιτούντα, εφόσον επιλεγεί 
για µια υποτροφία PRESTIGE. Οι υποψήφιοι πρέπει σε 
αυτήν την περίπτωση να προσκοµίσουν τα στοιχεία 
του υπευθύνου του ιδρύµατος µε σκοπό την εκ των 
προτέρων έγκριση από το Campus France της 
συγχρηµατοδότησης που θα χορηγηθεί από το ίδρυµα. 
 
 
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης:   
 
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά πριν 
τα µεσάνυχτα της 30ης  Ιουνίου 2016. 
 
Σηµείωση: η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του 
προγράµµατος PRESTIGE είναι ανοιχτή συνεχώς, µε 4 
καταληκτικές ηµεροµηνίες τον χρόνο: 31 Μαρτίου, 
30 Ιουνίου, 30 Σεπτεµβρίου, και 31 ∆εκεµβρίου. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες:  
http://www.campusfrance.org/en/prestige  
 

 
……………………………. 

 
4. – Μια καινούργια διαδικτυακή πύλη για 
την διεθνοποίηση των Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστηµών: fundit.fr 
 
Το ίδρυµα RFIEA (Γαλλικό ∆ίκτυο των Ινστιτούτων 
Προηγµένων Σπουδών) δηµιούργησε, σε συνεργασία 
µε το Ίδρυµα Maison des sciences de l'homme και την 
υποστήριξη του CNRS, την πλατφόρµα διεθνοποίησης 
της έρευνας σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήµες  http://www.fundit.fr/fr/ 
 
Αυτή η πλατφόρµα συγκεντρώνει σε µία και µόνο 
ιστοσελίδα όλες τις προσκλήσεις υποβολής 
υποψηφιοτήτων για εκπόνηση έρευνας τόσο στην 
Γαλλία όσο και στο εξωτερικό  καθώς και όλες τις 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για 
χρηµατοδότηση για ατοµική ή συλλογική έρευνα 
(συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων που προσφέρονται 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Horizon 2020).  
Η πλατφόρµα απευθύνεται επίσης σε πεπειραµένους 

• Le candidat doit fournir une lettre 
d’engagement de l’institution d’accueil 
pour le cofinancement de sa mobilité de 
recherche 
 

Partenaires du programme PRESTIGE 
 
Les institutions/programmes de bourses 
partenaires de PRESTIGE sont les universités de 
Tours, Bretagne sud, Poitiers, Rouen, Aix-
Marseille, Joseph Fourier de Grenoble, de 
Pau et des pays de l'Adour, Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Ecole 
Supérieure Nationale de Chimie de 
Montpellier – ENSCM. 
 
 
Les candidats peuvent cependant trouver d’autres 
institutions/programmes de bourses, à condition 
que l’engagement de cofinancement soit clairement 
signifié dans la lettre d’engagement de l’organisme 
censé établir un contrat avec le candidat, si 
sélectionné pour une bourse PRESTIGE. Les 
candidats doivent dans ce cas fournir les 
coordonnées du référent dans l’établissement de 
façon à ce que Campus France puisse valider en 
amont le cofinancement apporté par 
l’établissement. 
 
Procédure de candidature : 
 
Toute candidature doit être envoyée en ligne avant 
le 30 juin 2016  à minuit. 
 
ΝΒ. L’appel à candidatures du programme 
PRESTIGE est ouvert en continu, avec 4 dates 
limites à l’année : 31 mars, 30 juin, 30 
septembre et 31 décembre. 
 
Informations : 
http://www.campusfrance.org/en/prestige 
 
 

……………………………. 
 
4. – Un nouveau portail pour 
l'internationalisation des SHS : fundit.fr  
 
 
La fondation RFIEA (Réseau français des instituts 
d'études avancées) a développé, en partenariat 
avec la Fondation Maison des sciences de l'homme 
et le soutien du CNRS, la plateforme 
d'internationalisation de la recherche en SHS 
http://www.fundit.fr/fr/  
 
Cette plateforme centralise sur un seul site tous les 
appels à candidatures relatifs à des séjours de 
recherche en France et à l'étranger ainsi que tous 
les appels à projets pour obtenir des financements 
pour une recherche individuelle ou collaborative 
(dont ceux proposés par le programme Horizon 
2020).  
 
La plateforme s’adresse aux chercheurs étrangers 
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ερευνητές, µεταδιδακτορικούς φοιτητές ή υποψήφιους 
διδάκτορες που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους, οι 
οποίοι θέλουν να έρθουν στην Γαλλία και στους 
Γάλλους πεπειραµένους ερευνητές, µεταδιδακτορικούς 
φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που ολοκληρώνουν 
τη διατριβή τους οι οποίοι θέλουν να φύγουν στο 
εξωτερικό ή να βρουν χρηµατοδοτήσεις. 
Σήµερα, η fundit προσφέρει πρόσβαση σε 
περισσότερες από 90 ερευνητικές θέσεις στην Γαλλία 
και διεθνώς, σε 40 πηγές χρηµατοδότησης ατοµικών 
εγχειρηµάτων και σε περισσότερες από 200 πηγές 
χρηµατοδότησης συλλογικών προγραµµάτων που 
συνολικά ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ. Από τον 
∆εκέµβριο 2015, περισσότερες από 1000 προσκλήσεις 
αναρτήθηκαν από την πλατφόρµα fundit και πάνω από 
750 Ιδρύµατα κατεγράφησαν.  
 

……………………… 
 

 
5. – 1η Θερινή Σχολή για την  Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ODD) 
  
∆ιεθνές Campus για τη Συνεργασίας και την 
Ανάπτυξης 
 
8-13 Ιουλίου 2016 
Μασσαλία (Γαλλία) 
 
1η Θερινή Σχολή για την  Αειφόρο Ανάπτυξη (ODD) 
απευθύνεται σε όσους προβληµατίζονται και θέλουν να 
κατανοήσουν τα παγκόσµια διακυβεύµατα που 
σχετίζονται µε τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 
(ODD), στο πλαίσιο ενός κοινού προβληµατισµού 
Βορρά / Νότου, και τους δίνει την ευκαιρία να 
συναντήσουν διεθνώς αναγνωρισµένους επιστήµονες 
και εµπειρογνώµονες. 
 
Πρώτο στο είδος του σε παγκόσµιο επίπεδο, αυτό το 
θερινό σχολείο και ο Κύκλος Ανώτατων Σπουδών του 
απευθύνονται σε επιστήµονες, ερευνητές, καθηγητές,  
διοικητικά στελέχη υπουργείων,  δηµόσιας διοίκησης 
και εταιρειών, εκπροσώπους των οργανισµών του ΟΗΕ, 
υπεύθυνους ΜΚΟ, υποψήφιους διδάκτορες και 
µεταδιδακτορικούς φοιτητές, ώστε να µοιραστούν τις 
γνώσεις τους σε διεπιστηµονικό επίπεδο πάνω τις 
επιστηµονικές εξελίξεις και τα διακυβεύµατα της 
εφαρµογής της αειφόρου ανάπτυξης (ODD). 
  
Το πρώτο θερινό σχολείο µε θέµα τους Στόχους 
Αειφόρου Ανάπτυξης , που προτείνεται στο πλαίσιο του 
∆ιεθνούς Campus για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη, 
είναι µια εκδήλωση που διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήµιο Aix-Marseille (AMU), το Ινστιτούτο 
Έρευνας για την Ανάπτυξη (IRD) και την Γαλλική 
Υπηρεσία Ανάπτυξης (AFD). 
 
Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, το Υπουργείο 
Εξωτερικών και ∆ιεθνούς Ανάπτυξης, της Περιφέρειας 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, το νοµό Bouches-du-
Rhône, τη Métropole Aix-Marseille Provence και την 
πόλη της Μασσαλίας. 
 

confirmés, postdocs et en fin de thèse, qui veulent 
venir en France et aux chercheurs français 
confirmés, postdocs et en fin de thèse, qui veulent 
partir à l'étranger ou trouver des financements.  
 
 
Aujourd'hui, fundit offre l'accès à plus de 90 
séjours de recherche en France et à l'international, 
40 financements de projets individuels et plus de 
200 financements de projets collaboratifs pour plus 
de 350 millions d'euros. 
 
Depuis décembre 2015, plus de 1000 appels ont 
été relayés sur la plateforme fundit et plus de 750 
institutions recensées. 
 

 
………………………… 

 
 
5. – 1e École d’été du développement 
durable 
 
Campus International pour  la 
Coopération et le Développement 
 
8-13 juillet 2016 
Marseille (France) 
 
La 1e École d’été du développement durable 
s’adresse à tous ceux qui veulent questionner et 
comprendre les enjeux universels liés aux objectifs 
du développement durable (ODD) dans le cadre 
d'une réflexion partagée Nord/Sud, et rencontrer 
des scientifiques et experts de renommée 
internationale. 
 
 
Première en son genre au niveau international, 
cette école d’été et son Cycle de Hautes études 
s’adressent aux scientifiques, chercheurs, 
enseignants-chercheurs, cadres de ministères, 
d’administrations et d’entreprises, représentants 
d’agences ONUsiennes, responsables d’ONG, 
doctorants et post-doctorants mobilisés pour 
partager en mode pluridisciplinaire les avancées 
scientifiques et les enjeux de mise en œuvre des 
ODD. 
 
La 1ère école d’été des Objectifs du 
Développement Durable, proposée dans le cadre 
du Campus International pour la Coopération et le 
Développement, est un événement organisé par 
Aix-Marseille Université (AMU), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et 
l’Agence Française de Développement (AFD).  
 
Soutenu par le Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, la Préfecture de 
Région Provence - Alpes-Côte d'Azur, la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille 
Provence et la Ville de Marseille. 
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Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ηνωµένων Εθνών  για 
την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR), το Κέντρο 
∆ιεθνής Συνεργασίας στην Αγρονοµική Έρευνα για την 
Ανάπτυξη (CIRAD), τον Πανεπιστηµιακό Οργανισµό 
Γαλλοφωνίας (AUF), το  Campus France, το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο Προηγµένων Μελετών (Imera),  
την Euroméditerranée, τον Οργανισµό βιώσιµων 
µεσογειακών πόλεων και περιοχών (AVItem), το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το Κέντρο Μεσογειακής 
Ολοκλήρωσης (CMI), το Γραφείο Οικονοµικής 
συνεργασίας για τη Μεσόγειο και την Ανατολή 
(OCEMO), το Plan Bleu, τo Anima Investment Network, 
το GRET ...  
 
*Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1NZuWqVx1RJX5Kxa
et7bfeZthQ9wHixcIfXI7BZvsFB0/viewform?c=0&w=1 
 

 
……………………… 

 
 
 
 
 

 

 
En partenariat avec l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR), le 
Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), 
 l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
Campus France, l’Institut méditerranéen d’études 
avancées (Imera), Euroméditerranée, l’Agence des
villes et territoires méditerranéens durables 
(Avitem), la Caisse des Dépôts et Consignations, le 
Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI), 
l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l'Orient (OCEMO), le Plan Bleu, 
 Anima Investment Network, le GRET...   
 
*Pour plus de renseignements:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1NZuWqVx1RJX5
Kxaet7bfeZthQ9wHixcIfXI7BZvsFB0/viewform?c=0
&w=1 
 

……………………… 
 
 

 
 

 


