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Ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ.
Βάσει πληροφόρησης από το εθνικό Συμβούλιο NCURA / National Council of University
Research Administrators (https://www.ncura.edu/default.aspx, ενιαίας εδώ διαχείρισης
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων), παραθέτουμε τα
παρακάτω περί ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών ερευνητικών
φορέων/ιδρυμάτων και ευκαιριών χρηματοδότησης για ξένους ερευνητές (ομάδας ή
μεμονωμένων, και για εκπαίδευση).
Αναγνωρισμένης της σημασίας της Οικονομίας της Γνώσης (Knowledge Economy, κατά
ΟΟΣΑ) και της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών/προϊόντων (R&D), για
ανάπτυξη καινοτομίας και μεγέθυνση της οικονομίας (παρακαταθήκη πνευματικής
ιδιοκτησίας, δημιουργία νέων τεχνολογιών / οικονομικών τομέων, δημιουργία θέσεων
εργασίας), η παγκόσμια δημόσια και ιδιωτική δαπάνη για έρευνα/τεχνολογία (R&D) έχει
σχεδόν διπλασιασθεί την τελευταία 20ετία, από περίπου $ 770 δισ. το 2000 σε $ 1,2 τρισ. το
2018.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ ειδικότερα στις ΗΠΑ η συνολική χρηματοδότηση από κρατικές πηγές
έχει πολλαπλασιασθεί προς τους κύριους αποδέκτες (παν/μια και ιδιωτικά ερευνητικά
ιδρύματα), ο εθνικός φορέας NCURA αναλαμβάνει την προβολή/προώθηση ερευνητικών
προγραμμάτων, εκ μέρους των ερευνητών/ιδρυμάτων, την αναζήτηση και εξασφάλιση
χρηματοδότησης και τη γενική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
(“Research Administration”), διασφαλίζοντας την εφαρμογή των προϋποθέσεων
χρηματοδότησης. Η διαχείριση του κύκλου χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (award life
cycle), συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων (grants), συνεργατικών συμφωνιών
(cooperative agreements) και συμβάσεων (contracts), περιλαμβάνει την περιγραφή έργου,
τον προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης (κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα,
βιομηχανία ή εσωτερικές παν/κές πηγές), την προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης
έργου/χρηματοδότησης, τη διαπραγμάτευση και συμφωνία χρηματοδότησης (award), την
εκταμίευση και διάθεση της επιχορήγησης και, τέλος, το κλείσιμο του φακέλου (closing the
award).
Εν προκειμένω, για αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης ερευνητικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στις ΗΠΑ τόσο μέσω χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
(μέσω συνεργασιών με αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα, λαμβανομένου υπόψη ότι η κρατική
χρηματοδότηση παραχωρείται μόνο στον πρωτεύοντα/primary αποδέκτη και όχι στον διεθνή
εταίρο / foreign collaborator), όσο και μέσω χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα (πχ.
ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανία κλπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, βάσει
πληροφόρησης NCURA, να ανατρέχουν στις παρακάτω πηγές.


SCIENCE MAGAZINE’S “WHERE TO SEARCH FOR FUNDING”
https://www.sciencemag.org/careers/where-search-funding

Αναφέρονται ειδικότερα:

Grants.gov,
χρηματοδότηση
από
Κυβέρνηση
ΗΠΑ
(υπουργεία/φορείς),
συμπεριλαμβανομένων των National Institutes of Health (NIH) και National Science
Foundation (NSF)
- The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research, ειδικά από ανωτέρω
NIH
- The National Science Foundation (NSF), ειδικά από ανωτέρω NSF
- Newton's List (CRDF Global και NSF)
- GRC / Grant Resource Center (AASCU)
- IRIS / Illinois Research Information Service
- SPIN / Sponsored Programs Information Network (InfoEd International)
- COS / Community of Science (700 ερευνητικά ιδρύματα-μέλη)
- ResearchResearch, με έδρα στο Λονδίνο για διεθνείς συνεργασίες με ΗΠΑ


THE FOUNDATION CENTER / CANDID, “FIND FUNDING”
https://candid.org/improve-your-nonprofit/funding-information-network

Αναφέρονται ειδικότερα:
- Foundation Directory Online (FDO), βάση δεδομένων με πληροφορίες χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από 156,000 ιδρύματα / foundations
- Grants to Individuals, βάση δεδομένων με πληροφορίες χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων από 10,000 πηγές, για φοιτητές, καλλιτέχνες, ερευνητές και άλλους
μεμονωμένους ενδιαφερόμενους
- Requests for proposals, βάση δεδομένων με πληροφορίες δικτύου PND / Philanthropy
News Digest, για χρηματοδοτούμενα προγράμματα κερδοσκοπικών και μη οργανισμών
Τέλος, σε κόμβο διαδικτύου NCURA επισημαίνουμε επίσης ιστοσελίδα “Opportunities”
https://www.ncura.edu/Global/BilatUSA40Horizon2020/Opportunities.aspx, όπου περαιτέρω
αναφορές παραπέμπουν σε ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Η.Π.Α.,
σε πλαίσιο προγράμματος ΕΕ Horizon 2020, ως διευκόλυνση, από πλευράς φορέα NCURA,
αναζήτησης συνεργασιών σε ΕΕ για Αμερικανούς ενδιαφερόμενους (μεταξύ άλλων βλ.
Horizon 2020 Calls Specifically Targeting U.S. Participants).

