Programme GR02 - Integrated Marine & Inland
Water Management of the European Economic
Area Financial Mechanism (EEA FM 2009-2014)

SMALL GRANT SCHEME
PROJECT: SCHOLARSHIPS ΙΚΥ–ΕΕΑ FOR POSTDOCTORAL RESEARCH OR PART OF
THE DOCTORAL (Ph.D) STUDIES IN NORWAY, ICELAND,
LIECHTENSTΕΙΝ (EEA) IN THE FIELD OF “INTEGRATED MARINE AND
INLAND WATER RESOURCES MANAGEMENT”
Academic year 2014-2015

Description
Scholarship component of the programme GR02
supports PhD students or postdoctoral researchers
to carry out part of the doctoral (PhD) studies or
postdoctoral research in one of the European
Economic Area (EEA) donor countries – Norway,
Iceland, Liechtenstein- in fields of knowledge
relevant to the sector of “Marine and Inland
Management of Water Resources such as: “Water
Resources
Technology
Management”,
“Environmental Technology”, “Marine Land
Planning - Coastal Areas Management”,
“Environmental
Management”,
“Marine
Ecology/Biology – Hydrobiology”, “Science of Water
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Resources,
Protection
and
Management”,
“Aquacultures”, “Marine Environment”, “Marine
Technology”,
“Drilling
for
Hydrocarbons”,
“Renewable Energy Sources in Marine Environment
– Hydro energy Production”,
“Environmental
Sciences”. The project will encourage the mobility of
doctoral and postdoctoral scholars by providing
financial support for research in a donor state
institution or university and thus invests on human
capital, enhances the educational process and
contributes to the increase of academic knowledge
in the field of water resources.

STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (IKY)
Increased awareness of and education in integrated marine
and inland water management
Graduates, fellows/scholars, of higher education in the
field of marine and inland water resources management
spend time in and/or exposed to and/or learn from donor
states’ institutions or universities
01/04/2015 - 30/09/2016
€ 283.500,00
www.iky.gr

Πρόγραμμα GR02 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων,
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

ΜΙΚΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΟΧ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ή
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ,
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ (ΕΟΧ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ “ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Περιγραφή
Στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02, οι
Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΟΧ αποτελούν Μικρό Σχέδιο
Επιχορήγησης που απευθύνεται σε διδάκτορες και
υποψήφιους διδάκτορες σε γνωστικά πεδία του
τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η
Πράξη αφορά σε υποτροφίες με σκοπό την
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος
διδακτορικής διατριβής σε μια εκ των δότριων
χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν) σε
γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα της
διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών
υδατικών πόρων, όπως: «Τεχνολογία - Διαχείριση
Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος»,
«Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παράκτιων
Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια
Οικολογία/ Βιολογία – Υδροβιολογία», «Επιστήμη
Φορέας Υλοποίησης:
Σκοπός Πράξης:

Αποτέλεσμα Πράξης:

Χρονοδιάγραμμα:
Συνολική επιλέξιμη δαπάνη:
Ιστοσελίδα:

της Προστασίας και διαχείρισης Υδατικών Πόρων»,
«Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον»,
«Θαλάσσια
Τεχνολογία»,
«Εξόρυξη
Υδρογονανθράκων»,
«Ανανεώσιμες
Πηγές
Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή
Ενέργειας από Υδατοπτώσεις», «Επιστήμες
Περιβάλλοντος». Η Πράξη αναμένεται να
ενθαρρύνει την κινητικότητα διδακτόρων και
υποψήφιων διδακτόρων παρέχοντας οικονομική
ενίσχυση για σχετική έρευνα σε πανεπιστήμια ή
οργανισμούς των δότριων χωρών, επενδύοντας στο
ανθρώπινο
κεφάλαιο,
προωθώντας
την
εκπαιδευτική διαδικασία και συνεισφέροντας στην
αύξηση της ακαδημαϊκής γνώσης στον τομέα των
υδατικών πόρων.

IΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (IKY.)
Αύξηση της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με την
ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.
Απόφοιτοι,
υπότροφοι
/ερευνητές
της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και
εσωτερικών υδατικών πόρων, που συμμετέχουν σε
σπουδές/έρευνα σε πανεπιστήμια ή οργανισμούς στις δότριες
χώρες.
01/04/2015 – 30/09/2016
283.500,00 €
www.iky.gr

