
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οδηγός αιτούντος iEnvision® – EMEA



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

• Αυτός ο οδηγός χωρίζεται σε μικρά τμήματα για ευκολία στη χρήση 
• Υπάρχουν υπερσύνδεσμοι σε αυτόν τον οδηγό που θα σας βοηθήσουν στην περιήγηση
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο         στην κάτω αριστερή γωνία για να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων
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Πόροι υποστήριξης

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης της BioMarin, την αίτησή σας ή 
οποιαδήποτε ζητήματα σύνδεσης/κωδικού πρόσβασης για την EMEA:

Παρακαλούμε στείλτε email στο Συντονιστή Επιχορηγήσεων της EMEA στη 
διεύθυνση eGrantsEMEA@bmrn.com

Για ερωτήσεις σχετικά με τη γενική υποστήριξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στη 

διεύθυνση: helpdesk@envisionpharmasupport.com
Ή στο τηλέφωνο: 1 860 266 4950 / +44 1403 322 075



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ EMEA 

• Ο ιστότοπος BioMarin eGrants είναι τώρα ανοιχτός για νέες υποβολές επιχορηγήσεων και τρέχοντα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των 
αιτήσεων 
Σημειώστε ότι ο κανονικός χρόνος επεξεργασίας για τις νέες υποβολές επιχορηγήσεων ποικίλλει ανά περιοχή

• Ζητάμε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από ένα δεδομένο συμβάν για να διευθετήσουμε το χρόνο ανασκόπησης από την επιτροπή μας και την
επεξεργασία της χρηματοδότησης
Τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται σε λιγότερο από 60 ημέρες πριν από το συμβάν μπορεί να απορριφθούν  
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η BioMarin να χρηματοδοτήσει επιχορήγηση για ένα συμβάν που έχει ήδη λάβει χώρα

Ποιος μπορεί να υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ;
Οι ακόλουθοι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για δωρεές ή χρηματοδοτήσεις γενικών επιχορηγήσεων:

 Ιατρικοί ή επαγγελματικοί σύλλογοι
 Νοσοκομεία ή κοινοτικά κέντρα υγείας
 Ενώσεις ασθενών ή ομάδες υποστήριξης ασθενών
 Πανεπιστήμια ή κολέγια
 Κοινοτικά έργα ή ομάδες
 Εγγεγραμμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις 
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Η BioMarin δεν δέχεται αιτήσεις επιχορηγήσεων από μεμονωμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων ιατρών ή ομάδων ιατρών 
ιδιωτικών ιατρείων



ΆλλοΦιλανθρωπική 
εκδήλωση / Συμβάν 

& Έκθεση 

Τελετή απονομής βραβείων

Πανό/Banner

Δείπνο

Gala

Φιλανθρωπική εκδήλωση

Επίδειξη Μόδας
Σήμανση/Ψηφιακή 

σήμανση

Κατασκήνωση

Άλλο

Υγειονομική 
περίθαλψη / 

Επιστημονική 
εκδήλωση ή έργο 

Live

Εκτύπωση

Ιστός

Ετήσια συνάντηση

Τελετή απονομής 
βραβείων

Άλλο 

Προωθητική έκθεση 
/ Επιτραπέζια 
παρουσίαση 

Για οποιονδήποτε τύπο 
συμβάντων που ο 
ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ δεν 

θεωρεί ότι εμπίπτει στις 
παρεχόμενες 

υποκατηγορίες 

ΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ EMEA  
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Δωρεές

Ανεξάρτητη βοήθεια με αμοιβή 
Premium/συγχρηματοδότηση 

Δωρεές 

Δωρεές
Παροχή χρηματοδότησης για κοινωφελείς 
σκοπούς, όπως βελτίωση της υγειονομικής 
περίθαλψης, φροντίδα ή υποστήριξη 
ασθενών, κοινοτικά έργα, αρωγή σε 
περιπτώσεις καταστροφών, πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη ή προγράμματα για 
παιδιά 

Χορηγία συμβάντος 
PAG

Επιχορηγήσεις 
Παροχή χρηματοδότησης για ποικιλία συμβάντων, δραστηριοτήτων και έργων που ωφελούν 
τους ασθενείς, την επιστημονική ή ιατρική κοινότητα ή/και τη δημόσια υγεία σε τομείς έννομου 
συμφέροντος για τη BioMarin

Ετήσια έργα 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Κάντε κλικ στα παρακάτω εικονίδια για να περιηγηθείτε απευθείας σε μια συγκεκριμένη ενότητα του οδηγού 

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

• ΣΥΝΔΕΣΗ

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

• ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 

• ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

• ΠΡΟΦΙΛ 

• ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

• ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

• WORKBENCH

• ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ WORKBENCH

• εικονίδια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στη δεξιά πλευρά της σελίδας κάντε κλικ στο Register for New Account 
(Εγγραφή για νέο λογαριασμό)
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Για γρήγορη αναφορά, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας 
της Τεχνικής Υποστήριξης στην πύλη eGrants στην κάτω δεξιά γωνία
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Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα User Registration Form (Έντυπο 
εγγραφής χρήστη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Register (Εγγραφή) 
στην κάτω δεξιά γωνία
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Αποκτήστε πρόσβαση στην εταιρική πύλη χρηματοδότησης eGrants μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b261

Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο στο Έντυπο εγγραφής χρήστη
Απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης

• Τουλάχιστον 8 χαρακτήρων 
• Να περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα, 1 πεζό γράμμα και 1 αριθμό ή ειδικό χαρακτήρα
• Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το αναγνωριστικό χρήστη σας



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Μόλις εγγραφείτε, θα λάβετε ένα email που θα περιέχει το Όνομα χρήστη και τον προσωρινό Κωδικό πρόσβασης σας

1

2α

2β

2γ

3

1. Σύνδεση
Συνδεθείτε εισάγοντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας 
στο πλαίσιο System Login (Σύνδεση στο σύστημα) που 
βρίσκεται στη 
δεξιά πλευρά της σελίδας προορισμού  

Σημείωση: Το Όνομα χρήστη σας (Login ID - Αναγνωριστικό 
σύνδεσης) θα είναι η διεύθυνση email σας

2. Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;
a. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Forgot Password? 

(Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;) στο πλαίσιο 
System Login (Σύνδεση στο σύστημα)

b. Συμπληρώστε όλα τα πεδία στο παράθυρο 
Forgot Password (Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης)

c. Κάντε κλικ στο Submit (ΥΠΟΒΟΛΗ) για να λάβετε ένα 
email με λεπτομέρειες για την επαναφορά του κωδικού 
πρόσβασης

3. Χρειάζεστε υποστήριξη;

 Καλέστε ή στείλτε email στο Envision Pharma για 
τεχνική υποστήριξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Επικοινωνήστε με τη BioMarin για υποστήριξη eGrants



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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1 2

3

Μόλις συνδεθείτε, θα φτάσετε στο Dashboard
(Πίνακα εργαλείων) σας

1. Το Dashboard Welcome Widget (Widget
Καλωσορίσματος Πίνακα εργαλείων) περιέχει 
τις τρέχουσες αιτήσεις σας ομαδοποιημένες 
κατά εργασία
Σημείωση: Εάν είστε νέος χρήστης, το 
Widget Καλωσορίσματος Πίνακα εργαλείων
θα είναι κενό

2. Το Recent Documents Widget (Widget
Πρόσφατων εγγράφων) εμφανίζει 
μια λίστα με τα τελευταία 15 έγγραφα που 
έχετε προσπελάσει στο σύστημα

3. Το My Projects Widget (Widget Τα έργα μου) 
περιέχει ένα προδιαμορφωμένο σύνολο 
Widget που σας επιτρέπουν να δείτε 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις σε 
προσχέδιο, σε εκκρεμότητα και τις ενεργές 
αιτήσεις σας



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μενού 
περιεχομένων

εικονίδια 
γραναζιών

Καθολικά εργαλεία

Γραμμη πλαισιου
Δυναμική διαδρομή

Κάρτες εργασίας

Εικονίδιο 
περιήγησης
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1111

Τα Καθολικά εργαλεία είναι ένα σύνολο εικονιδίων που βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης 
σας. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια των Καθολικών εργαλείων για γρήγορη πρόσβαση στις συχνά 
χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, όπως φαίνεται παρακάτω:  

Help (Βοήθεια) – δείτε μια λίστα με συχνές ερωτήσεις και άλλη τεκμηρίωση υποστήριξης, 
όπως έχουν διαμορφωθεί

Notifications (Ειδοποιήσεις) – δείτε τις ειδοποιήσεις του συστήματός σας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για εργασίες

Profile (Προφίλ) – διαχειριστείτε τις πληροφορίες χρήστη, την προτιμώμενη χώρα, γλώσσα και αποσυνδεθείτε

iEnvision – ανοίξτε τον ιστότοπο της εταιρείας του Ομίλου Envision Pharma ή στείλτε email στο τμήμα υποστήριξης της Envision



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

4

3

2
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1. Για να ενημερώσετε το προφίλ του συστήματός σας, κάντε κλικ στο 
Profile Global Tool (Καθολικό εργαλείο προφίλ) στην επάνω δεξιά 
πλευρά της οθόνης

2. Το Profile Global Tool (Καθολικό εργαλείο προφίλ) σάς επιτρέπει να: 
 Διαχειρίζεστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 
 Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας
 Αλλάζετε τις ερωτήσεις ασφαλείας σας

3. Εμφανίζεται η τρέχουσα χώρα/γλώσσα σας  

4. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα επιλέγοντας Logout (Αποσύνδεση)



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η δυναμική διαδρομή σάς δείχνει την τοποθεσία σας στο σύστημα eGrants και τη διαδρομή από την οποία φτάσατε
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• Η τρέχουσα τοποθεσία σας εμφανίζεται με μαύρο χρώμα. 

• Μπορείτε να περιηγηθείτε πίσω εντός της διαδρομής κάνοντας κλικ στους μπλε
συνδέσμους της δυναμικής διαδρομής

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιστροφής του προγράμματος 
περιήγησής σας για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη



Αναζήτηση:
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο         

για να ανοίξετε και να 
κλείσετε το widget 
αναζήτησης, 
επιτρέποντάς σας να 
αναζητήσετε έργα στο 
Workbench σας

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ βρίσκεται κάτω από την περιοχή της δυναμικής διαδρομής. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ή το σύνολο αρχείων στην οθόνη 
• Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για το Workbench σας και τη λειτουργικότητά του
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Μενού περιεχομένων:
• Μενού Open (Άνοιγμα): 

Ανοίγει ομάδες εργασιών. Οι 
ομάδες εργασιών είναι αιτήσεις 
που έχουν ομαδοποιηθεί κατά 
κοινόχρηστη κατάσταση 
αίτησης.

• Μενού View (Προβολή): 
Εναλλαγή μετάξύ διαφορετικών 
προβολών. Οι προβολές 
ελέγχουν τον τρόπο εμφάνισης 
των πληροφοριών σας

• Μενού Actions (Ενέργειες):
Παραθέτει τις διαθέσιμες 
ενέργειες με βάση την επιλογή 
σας



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 

WORKBENCH ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Το Workbench σας εμφανίζει εγγραφές ανοικτών επιχορηγήσεων που έχουν εργασίες για τις οποίες εκκρεμεί ενέργειά σας
2. Οι ομάδες εγγραφών που σχετίζονται με τις επιχορηγήσεις σας οργανώνονται σε είδη εργασιών στο μενού Open (Άνοιγμα)
3. Κάθε εγγραφή αναπαρίσταται στο Workbench από μια κάρτα εργασιών 

1
2

3
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ WORKBENCH ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Το Workbench Preview (Προεπισκόπηση Workbench) εμφανίζει μια λίστα με τις εκκρεμείς εργασίες στην αριστερή πλευρά της οθόνης 
2. Όταν επιλεγεί μια κάρτα εργασίας, εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο στον πίνακα προεπισκόπησης στη δεξιά 

πλευρά της οθόνης

16

1 2



ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

17

Εδώ παρουσιάζεται μια σύνοψη όλων των εικονιδίων που βρίσκονται στο σύστημα 
eGrants για γρήγορη αναφορά

Πρόσθετες 
πληροφορίες

Μενού 
ενεργειών

Μενού 
Άνοιγμα

Μενού 
Προβολή

Αναζήτηση 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

όψης

ΓΡΑΜΜΗ περιεχομένων

ΕπεξεργασίαΕικονίδιo 
γραναζιού

ΚατάργησηΜεγιστοποίη
ση Widget

Σύμπτυξη

Αντιγραφή

Πίσω Αποθήκευση ΕκτύπωσηΕπέκταση

Εργαλεία λειτουργικότητας

ΣελιδοδείκτεςΒοήθεια Ειδοποιήσεις Λογότυπο 
iEnvision

Προφίλ

Καθολικά εργαλεία

Μενού περιήγησης

Πίνακας 
εργαλείων

Workbench Αναζήτηση 
χαρτοφυλακίου

Άνθρωποι Αναφορές Περιήγηση



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

• ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ

• ΑΠΟΔΟΧΗ

• επιβεβαίωση 

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

• ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• ΣΥΜΒΑΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

• ΥΠΟΒΟΛΗ



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ

1. Για να ξεκινήσετε μια νέα ΑΙΤΗΣΗ, κάντε κλικ στο Start New (Έναρξη νέας) στο Dashboard (Πίνακας ελέγχου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε New Corporate Funding
Request* (νέα αίτηση χρηματοδότησης) * 

2. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε Application Type (Τύπος χορήγησης) από τις επιλογές που παρέχονται. Διαβάστε προσεκτικά τους τύπους. Εάν υποβληθεί 
λανθασμένος τύπος, ενδέχεται να σας ζητηθεί αναταξινόμηση και εκ νέου υποβολή της αίτησης.

1

2

19*δείτε τον ξεχωριστό Οδηγό Αιτούντος για αιτήσεις Ανεξάρτητης Ιατρικής Εκπαίδευσης 



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ 
1. Μόλις επιλεγεί ο Application Request Type (Τύπος Αιτήματος Αίτησης), θα σας ζητηθεί να διαβάσετε τη δήλωση Acknowledgment (Αποδοχή)
2. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να συμφωνήσετε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν

προχωρήσετε
3. Μόλις διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, επιλέξτε το πλαίσιο Acknowledged (Αποδεκτό) στο κάτω μέρος της οθόνης για να παραδεχτείτε 

την ΑΠΟΔΟΧΗ σας
4. Κάντε κλικ στo Attestation (επιβεβαίωση) για να μετάβείτε στο επόμενο μέρος της αίτησης
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ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
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Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις στη σελίδα επιβεβαίωσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Application Details (λεπτομέρειες αίτησης) για να συνεχίσετε 



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

• Τα σύμβολα στον πίνακα περιεχομένων είναι ένας γρήγορος τρόπος για να προβάλετε την 
κατάσταση των απαιτούμενων πεδίων: 

- Σημάδι επιλογής στον κύκλο 
Υποδεικνύει ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα πεδία εντός του κόμβου

- Κενό στον κύκλο 
Υποδεικνύει ότι δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα όλα τα απαιτούμενα πεδία εντός του 
κόμβου 

- Σκιασμένος κύκλος
Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν απαιτούμενα πεδία στον συγκεκριμένο κόμβο
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Καθώς προχωράτε τη διαδικασία της αίτησης BioMarin eGrants, θα δείτε έναν πίνακα περιεχομένων στην αριστερή πλευρά της οθόνης

• Καθώς μετάκινείστε από κόμβο σε κόμβο, το σύστημα BioMarin eGrants θα 
πραγματοποιεί αυτόματη αποθήκευση

• Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιείτε μη αυτόματη αποθήκευση οποιαδήποτε στιγμή 
επιλέγοντας Save (Αποθήκευση) από το μενού Actions (Ενέργειες)



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Απαιτούμενα πεδία 
 Τίτλος προγράμματος 
 Κύρια χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση 
 Στόχοι επιχορήγησης 
 Τύπος επιχορήγησης
 Ημερομηνία έναρξης προγράμματος 
 Ημερομηνία λήξης προγράμματος
 Θεραπευτικός τομέας
 Γεωγραφική εμβέλεια 
 Τομέας ενδιαφέροντος 
 Έχει ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ σας οικονομικούς 

δεσμούς με τη BioMarin;
 Λαμβάνει η BioMarin οποιαδήποτε οφέλη από την 

επιχορήγηση;
 Υπάρχουν συνεργαζόμενοι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ;
 Υπάρχει κάποιο συμβάν που σχετίζεται με αυτήν τη 

δραστηριότητα;

Λάβετε υπόψη ότι τα απαιτούμενα πεδία ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο της ΑΙΤΗΣΗς
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Συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης. Τα απαιτούμενα πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο *



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (συνέχεια) 

Απαιτούμενα πεδία (συνέχεια) 

 Δήλωση αποστολής 
 Περιγραφή του τρόπου χρήσης της χρηματοδότησης 
 Αίτημα σε επιστολόχαρτο 
 Συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας
 Απαιτούμενο ποσό 
 Νόμισμα
 Λειτουργικός προϋπολογισμός της τρέχουσας 

φορολογικής χρονιάς του οργανισμού
 Θα ζητηθεί υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή;
 Θα δεχτείτε μερική χρηματοδότηση; 
 Έχετε λάβει υποστήριξη από τη BioMarin στο 

παρελθόν; 

Όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες, κάντε κλικ στο Organizations
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ) στην κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης για να μετακινηθείτε στον επόμενο κόμβο 
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Συνεχίστε να συμπληρώνετε τα πρόσθετα απαιτούμενα πεδία όπως φαίνεται παρακάτω



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
1. Εισαγάγετε το όνομα του Οργανισμού/Ιδρύματος σας

a. Κάντε κλικ στο          στο Organization/Institution Name
(Όνομα Οργανισμού/Ιδρύματος) για να ανοίξετε την οθόνη 
αναζήτησης

b. Εισαγάγετε το πλήρες αναγνωριστικό φόρου 
συμπεριλαμβανομένης της παύλας (παράδειγμα: 12-
34556789) και επιλέξτε αναζήτηση. Αιτούντες σε παγκόσμιο 
επίπεδο: εάν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ σας δεν διαθέτει μοναδικό 
αναγνωριστικό που να έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, 
χρησιμοποιήστε τον 11ψήφιο αριθμό τηλεφώνου σας σε αυτό 
το πεδίο. ΜΗΝ συμπεριλάβετε κωδικό χώρας, κενά, γράμματα 
ή ειδικούς χαρακτήρες - δηλ., εάν ο αριθμός τηλεφώνου σας 
είναι +44 1403 322 075, πληκτρολογήστε 1403322075.

c. Εάν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ σας δεν βρίσκεται στο σύστημα, κάντε 
κλικ στο +Add New Vendor (+ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 
προμηθευτή) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισαγάγετε 
τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2. Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*)

3. Μεταφόρτωση των απαιτούμενων εγγράφων 

4. Κάντε κλικ στο + Add Organization (+Προσθήκη οργανισμού) 
εάν θέλετε να προσθέσετε έναν επιπλέον οργανισμό ή μεταβείτε 
στο βήμα 5

5. Όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, 
κάντε κλικ στο Payee (δικαιούχος πληρωμής) στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης για να μετάκινηθείτε στον επόμενο κόμβο 
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Στη συνέχεια, συμπληρώστε την ενότητα ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ στον κόμβο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ως εξής:
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ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Αναπτύξτε τη σειρά του Δικαιούχου πληρωμής του πίνακα Οργανισμών 
για να συμπληρώσετε την ενότητα δικαιούχος πληρωμής

2. Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*)

3. Φόρτωση απαιτούμενων εγγράφων
- Σημειώστε ότι τα απαιτούμενα έγγραφα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 

τον τύπο ιδρύματος ή οργανισμού 
- Σημειώστε ότι οι πληροφορίες στο W9 πρέπει να ταιριάζουν με τα στοιχεία του 

δικαιούχου πληρωμής που έχουν εισαχθεί στην ΑΙΤΗΣΗ
- Για την απόδειξη της φορολογικής κατάστασης ή w8/w9: Οι αιτούντες της EMEA 

μπορούν να συμπεριλάβουν έγγραφο με μια πρόταση που δηλώνει ότι κάνουν 
ΑΙΤΗΣΗ από μια ευρωπαϊκή χώρα

4. Βλ. Organization – Add New (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ) για 
περισσότερες πληροφορίες 

5. Όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, 
κάντε κλικ στο Activities (Δραστηριότητες) στην κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης για να μετακινηθείτε στον επόμενο κόμβο, βλ. Event/Activity
(Συμβάν/Δραστηριότητα)
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Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα στοιχεία του Δικαιούχου και φορτώστε τα απαιτούμενα 
έγγραφα ως εξής: 
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ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ

1. Κάντε κλικ στο + Add Organization 
(+Προσθήκη οργανισμού) που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος της οθόνης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

2. Θα προστεθεί μια κενή σειρά στον πίνακα 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3. Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία 
με αστερίσκο (*)

4. Επιλέξτε Attach File (Επισύναψη 
αρχείου) για να φορτώσετε τα 
απαιτούμενα έγγραφα

5. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) 
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ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για 
να υποδείξετε τον Τύπο δραστηριότητας

 Εισάγετε Description (Περιγραφή) της 
αναμενόμενης δραστηριότητας

 Σημειώστε τον Αριθμό των συμμετεχόντων 

 Φορτώστε έναν προϋπολογισμό (μόνο για 
επιχορηγήσεις)

- Σημείωση: Εάν δεν περιλαμβάνεται 
προϋπολογισμός για Επιχορηγήσεις/Χορηγίες, η 
αίτησή σας θα επιστραφεί για περισσότερες 
πληροφορίες

Όταν συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες, κάντε κλικ στο Attachments
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης
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Το επόμενο βήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν ή τη δραστηριότητα ως εξής:
Σημείωση: αυτός ο κόμβος δεν εμφανίζεται εάν ο τύπος χρηματοδότησης είναι Δωρεά



ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Για να φορτώσετε ένα νέο έγγραφο, κάντε κλικ στο 
μενού Actions (Ενέργειες) και επιλέξτε New 
Supporting Material (Νέο υποστηρικτικό υλικό) 

2. Κάντε κλικ στο Attach file (Επισύναψη αρχείου) και 
επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο 
από την επιφάνεια εργασίας σας

3. Στη συνέχεια, επιλέξτε General Attachment Type 
(Γενικό τύπο συνημμένου) από το αναπτυσσόμενο 
μενού και, έπειτα, κάντε κλικ στο Post (Ανάρτηση). 
Επαναλάβετε για να προσθέσετε επιπλέον έγγραφα 

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι δίπλα σε ένα 
υπάρχον συνημμένο για να προβάλετε, να 
αντικαταστήσετε ή να διαγράψετε την τρέχουσα 
έκδοση 

Σημειώστε ότι το σύστημα αποθηκεύει όλες τις 
εκδόσεις εγγράφων για σκοπούς ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που έχουν 
αντικατασταθεί ή διαγραφεί
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Χρησιμοποιήστε τον κόμβο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ για να αποθηκεύσετε έγγραφα του έργου, όπως φορολογικά στοιχεία, επιστολές αίτησης και πρόσθετα έγγραφα
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ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ 
1. Μόλις εισαχθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες της αίτησης, κάντε κλικ στο Submit (ΥΠΟΒΟΛΗ) από το μενού Actions (Ενέργειες)   

2. Εάν λείπουν δεδομένα αίτησης, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τα πεδία που εξακολουθούν να απαιτούν πληροφορίες και θα εμφανιστεί ένα θαυμαστικό στον 
πίνακα περιεχομένων δίπλα στον κόμβο ή στους κόμβους που απαιτούν πρόσθετα δεδομένα

3. μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, δεν θα μπορείτε πλέον να επεξεργαστείτε την αίτησή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση που θα επιβεβαιώνει την ΥΠΟΒΟΛΗ, το 
Grant ID (Αναγνωριστικό επιχορήγησής) σας θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης και η κατάσταση της αίτησης θα αλλάξει σε Coordinator QC (Συντονιστής 
QC)
Για να κάνετε τυχόν αλλαγές ή να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Επιχορηγήσεων της EMEA στη 
διεύθυνση egrantsEUMEA@bmrn.com και αναφέρετε το αναγνωριστικό της επιχορήγησής σας
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
• ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• ΕΓΚΡΙΣΗ 

• ΑΡΝΗΣΗ

• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

• ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η νέα εργασία θα εμφανιστεί στο Dashboard Welcome Widget (Widget Καλωσορίσματος Πίνακα εργαλείων)
2. Ανοίξτε την ΑΙΤΗΣΗ και θα εμφανιστεί το παράθυρο Additional Information Questions (Ερωτήσεις πρόσθετων πληροφοριών)  
3. Η ΑΙΤΗΣΗ είναι τώρα ανοιχτή για επεξεργασία. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Submit Additional Information (ΥΠΟΒΟΛΗ πρόσθετων 

πληροφοριών) από το μενού Actions (Ενέργειες) 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας. Θα λάβετε ένα email 
ειδοποίησης που θα σας ζητά να συνδεθείτε και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

• Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας οποιαδήποτε στιγμή εάν 
συνδεθείτε στο σύστημα

• Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω email
• Το email ειδοποίησης θα αναφέρει το εγκεκριμένο ποσό και θα εξηγεί τα 

επόμενα βήματα

• Για εγκεκριμένες αιτήσεις, η διαχείριση της Επιστολής Συμφωνίας (LOA) θα 
γίνεται εκτός του συστήματος

• Θα λάβετε μια ξεχωριστή ειδοποίηση μέσω email με τη LOA και οδηγίες 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΡΝΗΣΗ

• Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, θα 
ειδοποιηθείτε επίσης μέσω email

• Το email ειδοποίησης θα εξηγεί γιατί 
απορρίφθηκε η ΑΙΤΗΣΗ
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΩΝ
• Μετά τη λήψη της χρηματοδότησης από τη BioMarin, θα 

απαιτηθεί αντιστοίχιση δραστηριοτήτων μόλις 
ολοκληρωθεί το συμβάν ή η δραστηριότητα. Κατά κύριο 
λόγο 45 ημέρες μετά την καθορισμένο συμβάν/έργο. Θα 
λάβετε επίσης ένα email υπενθύμισης, 30 ημέρες μετά το 
συγκεκριμένο συμβάν, ζητώντας τα έγγραφα συμφωνίας 
λογαριασμών.

• Θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email που θα σας ζητά να 
παράσχετε μια υπογεγραμμένη βεβαίωση που θα 
επιβεβαιώνει ότι το συμβάν/δραστηριότητα έλαβε χώρα. Η 
λίστα εγγράφων συμφωνίας λογαριασμών που ζητήσατε 
θα σας κοινοποιηθεί επίσης στο αίτημα μέσω email.

• Κάντε κλικ στον ενσωματωμένο σύνδεσμο στην 
ειδοποίηση μέσω email για να συνδεθείτε στο σύστημα 
και να υποβάλετε την υπογεγραμμένη βεβαίωσή σας στον 
συντονιστή της EMEA εντός 45 ημερών μετά το συμβάν ή 
το συντομότερο δυνατό μετά τη χρηματοδότηση, εάν η 
αίτησή σας δεν είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένο 
συμβάν.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

• Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, θα λάβετε μια ειδοποίηση με μήνυμα κλεισίματος της επιχορήγησης, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι η 
επιχορήγησή σας έχει πλέον ολοκληρωθεί και κλείσει 

• Ένα αρχείο της επιχορήγησης και των σχετικών δραστηριοτήτων θα παραμείνει στο σύστημα ως μόνιμο αρχείο
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ΠΟΡΟΙ

Για τεχνική υποστήριξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Βοήθειας του Ομίλου Envision Pharma:

Επιχειρησιακή αριστεία του Ομίλου Envision Pharma,  Αύγουστος 2020   iE Έκδοση 2.2

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης 
επιχορηγήσεων της BioMarin, παρακαλούμε στείλτε email 
στον Συντονιστή Επιχορηγήσεων EMEA:

Η.Π.Α.: +1 860 266 4944
Ηνωμένο 
Βασίλειο & 
ΕΕ:

+44 1403 322095

Email: helpdesk@envisionpharmasupport.com

Email: eGrantsEMEA@bmrn.com
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