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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), αποφάσισε την ανακοίνωση 
Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδήλωση Διεθνούς 
Δικτύωσης».  

Διευκρινίζεται ότι, στην παρούσα Πρόσκληση ισχύουν οι Γενικοί Κανόνες, Διαδικασίες και Διαχείριση 
της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010. Ως εκ τούτου, για διευκόλυνση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, 
καλούνται να μελετήσουν τους σχετικούς ορισμούς, κανόνες / διαδικασία συμμετοχής και διαχείρισης 
που περιγράφονται στην Προκήρυξη της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.  

Το ΙΠΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να 
υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις επιλεγμένες εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης, στο πλαίσιο 
των στόχων και σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της 
ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της. 

  

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πρόγραμμα: Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης 

Κωδικός Πρόσκλησης: B2B-EVENTS/8.16 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 36.000 Ευρώ 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: €900 (εφάπαξ ποσό) ανά συμμετέχοντα. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Αυγούστου 2016  

Καταληκτική Ημερομηνία: Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων μέχρι τις 
30/12/2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.   

 
 

3. ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των 
κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό 
μέγεθος της κυπριακής αγοράς και την έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών. 
Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η ενίσχυση των προσπαθειών των κυπριακών φορέων για αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας τα οποία παράγονται στην Κύπρο 
αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά, καθώς και ο εντοπισμός στο εξωτερικό 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που δεν υπάρχουν διαθέσιμες στην Κύπρο. 
 

Σελίδα 2 από 5 
 



«Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»  

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υποβάλλονται από το φορέα που επιθυμεί τη 

συμμετοχή στελέχους του σε μία από τις επιλεγμένες Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης.  

  
Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης είναι: 

• Ερευνητικοί / Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί (κατ. Α.1 και Α.2),  

• Επιχειρήσεις (κατ. Β.1, Β.2 και Β.3) ή  

• Κοινωφελείς Οργανισμοί (κατ. Γ.1 και Γ.2)  

με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των 

Βρετανικών Βάσεων).  

 
 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, 
στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και 
προσώπων και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα, από την ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/intro.html). 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις : 
 

 Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υποβάλλονται από τον Φορέα που 
επιθυμεί τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων στελεχών του σε µία από τις επιλεγμένες 
εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης.  

 Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει κατά μέγιστο σε δύο (2) εκδηλώσεις διεθνούς 
δικτύωσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος.  

 Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προτάσεις λαμβάνουν την έγκριση του ΙΠΕ, συμμετέχουν 
στην εκδήλωση καλύπτοντας τα έξοδά τους από ίδιες πηγές. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής στην εκδήλωση, για οποιοδήποτε λόγο, 
ατόμου που έλαβε την έγκριση του ΙΠΕ, το ΙΠΕ δεν θα καλύψει τυχόν έξοδα που έγιναν 
προκαταβολικά. 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων  
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού 
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπου που εργάζεται στο ΙΠΕ ή είναι μέλος του ΔΣ. 
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φορέα και προσώπου, για το οποίο το ΔΣ του ΙΠΕ έχει λάβει 

απόφαση αποκλεισμού του από τα Προγράμματα του Ιδρύματος. 
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6. ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση b2b@research.org.cy.  
 
Σημειώνεται ότι η πρόταση μπορεί να υποβληθεί από τον Συντονιστή Έργου, ο οποίος είναι το 
πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να συμμετέχει στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης. 
 
Ο φορέας πρέπει να υποβάλει στο ΙΠΕ πρόταση για συμμετοχή σε εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.  
Διευκρινίζεται ότι η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης πρέπει να περιλαμβάνεται  στον ειδικά 
διαμορφωμένο κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται από το ΙΠΕ και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ.   
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης.  Οι συναντήσεις πρέπει να 
διευθετούνται μέσα από το ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο της εκάστοτε εκδήλωσης. Για το σκοπό αυτό 
μπορεί να υποβάλλεται κατά την εγγραφή στην εκδήλωση προσφορά ή ζήτηση τεχνολογίας / 
τεχνογνωσίας, αναζήτηση ερευνητικού συνεργάτη κοκ. 

 
Με την επιστροφή του προσώπου από την εκδήλωση και μέχρι δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
εκδήλωσης, υποβάλλεται στο ΙΠΕ:  

 
• (α) έκθεση πεπραγμένων (‘Έντυπο Υποβολής Έκθεσης) , η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής στην εκδήλωση και κατάλογο των συναντήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο της 
εκδήλωσης και οι οποίες κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι τρείς (3) και  

• (β) αντίγραφο των καρτών επιβίβασης (boarding passes).  
 

• Επιπρόσθετα για τους Φορείς του ιδιωτικού τομέα υποβάλλονται: 

 βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι ο φορέας έχει 

διευθετήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, 

νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ΦΠΑ, 

 βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να αναφέρει το συνολικό 

αριθμό εργοδοτουμένων του φορέα, καθώς και βεβαίωση ότι έχει διευθετήσει όλες τις 

εισφορές/τέλη στα Ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών/τελών, 

 βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας, που να αναφέρει ότι ο φορέας έχει υποβάλει 

όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του, με βάση τις 

νομοθεσίες του Τμήματος Φορολογίας, 

 
Για την υποβολή της έκθεσης πεπραγμένων χρησιμοποιείται το Έντυπο Υποβολής Έκθεσης για το 
Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
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Η Έκθεση εξετάζεται από το ΙΠΕ και εφόσον τα στοιχεία συνάδουν µε τις απαιτήσεις του Ιδρύματος, 
καταβάλλεται η χρηματοδότηση προς το Φορέα.  
 
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι πιο πάνω απαιτήσεις, τότε ο Φορέας δεν θα αποζημιώνεται για τη 
συμμετοχή του προσώπου στην εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης.  
 
 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 
7.1 Διαδικασία Αξιολόγησης 
 

Εσωτερική Αξιολόγηση. 
 
Οι προτάσεις αξιολογούνται από το ΙΠΕ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών και προϋποθέσεων και καθορίζεται 
στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπρόσθετων 
συμπληρωματικών στοιχείων. 
 

7.2 Επιλογή  
 

Οι Προτάσεις επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε 
ανταγωνιστικές διαδικασίες) με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη 
βάση της εσωτερικής αξιολόγησης έως ότου το σύνολο: 
 

(α) των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΙΠΕ και των 
Έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και  
(β) των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των Έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί,  

 
ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Όλα τα αναγκαία έγγραφα και έντυπα, όπως επίσης και άλλο πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην 

ιστοσελίδα www.research.org.cy, καθώς και στα γραφεία του ΙΠΕ. 

 
Αρμόδιος Λειτουργός: Σταύρος Καμπανέλλας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: skambanellas@research.org.cy   

Τηλέφωνο: + 357 22 205056 
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