
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: « AUF-COVID-19.2 » - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 
της δράσης της Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)  

 
Η Agence Universitaire de la Francophonie δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για έργα σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις τους. 
 
Προτεραιότητες χρηματοδότησης  

1. Ομάδες νέων ερευνητών που εργάζονται προς όφελος των χωρών 
του Νότου (όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσμια 
Τράπεζα.  Σημειωτέον, ότι στις χώρες του Νότου περιλαμβάνονται πολλές 
χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, το 
Μαυροβούνιο, η Ρουμανία, μεταξύ άλλων πολλών χωρών στην ευρύτερη 
περιοχή, βλ. , βλ. https://www.auf.org/wp-
content/uploads/2017/03/CASS_2020-12_Session4_Bar%C3%A8me-
cotisation-2.pdf 

2. Συμπράξεις που προτείνουν έργα με εθνικό, περιφερειακό ή διεθνή 
ακτίκτυπο. Η εμπλοκή των αρμόδιων υπουργείουν ενθαρρύνεται και 
θεωρείται σημαντική. 

Ν.Β. Χώρες όπως η Ελλάδα, που θεωρούνται του Βορρά (υψηλού εισοδήματος) μπορούν 
να αιτηθούν χρηματοδότηση μόνο με έργα που αναφέρονται σε χώρες του Νότου ή 
εκπονούνται σε συνεργασία μαζί τους. Όλες οι πρωτοβουλίες με τεχνολογικό, οικονομικό 
και/ή κοινωνικό αντίκτυπο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, είναι επιλέξιμες, στον 
βαθμό που συμμορφώνονται προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Ενδεικτικά πεδία των έργων  
Ι. Υγεία και κοινωνία  

 Παραγωγή απαραίτητων υλικών για την υγειονομική προστασία και την πρόληψη  
 Δράσεις δημόσιας υγείας  

 Δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών  
 Δημιουργία εργαλείων υποστηρικτικών στη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία και 

την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους υγειονομικούς κινδύνους 
 Δράσεις υποστήριξης ευάλωτων ή απομονωμένων ατόμων  
 Δράσεις για την πρόληψη των ψυχολογικών και κοινωνικο-οικονομικών 

συνεπειών της υγειονομικής κρίσης  
 Καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών.  

ΙΙ. Υγεία, κοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Διακυβέρνηση συστημάτων εκπαίδευσης κατά την κρίση και μετά την κρίση  
 Πανεπιστημιακή διακυβέρνηση κατά την κρίση και μετά την κρίση  
 Παιδαγωγική συνέχεια  

 Καινοτόμες δράσεις παιδαγωγικής κατάρτισης  
 Υβριδικές παιδαγωγικές διαδρομές  
 Εξ αποστάσεως αξιολόγηση και πιστοποίηση 
 Ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στη φοιτητική 

κοινότητα ή ευρύτερα σε συγκεκριμένες ομάδες  
 Εναλλακτικές μορφές διεθνούς κινητικότητας 

 Επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης  
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Τα έργα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση:  
 
Α κατηγορία, άμεσης τεχνολογικής, οικονομικής και/ή κοινωνικής απόκρισης: 
χρηματοδότηση έως 20.000 και κάλυψη έως 90% του συνολικού προϋπολογισμού 
Β κατηγορία, έργα σημαντικής εμβέλειας και καινοτομίας, με εθνική, διαπεριφερειακή ή 
διεθνή διάσταση: χρηματοδότηση έως 50.000 και κάλυψη έως 80% του συνολικού 
προϋπολογισμού  
 
Διάρκεια υλοποίησης: 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Ιουλίου 2021, 19.00 ώρα Ελλάδος 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής, 
βλ. https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-
international-auf-covid-19-2/ 
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