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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Σας πληροφορούμε ότι,  το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου 2014 Κοινές Διεθνικές 
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από 
το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν 
ερευνητικές προτάσεις. 

Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 17 
χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών 
προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ώστε να 
υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative (SEII), 
η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy 
Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή 
ενέργεια. 

Οι Προσκλήσεις καλύπτουν τα  ακόλουθα θεματικά πεδία: 

Διεθνική Πρόσκληση PV2 (Φωτοβολταϊκά): 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 
• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 
• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 
• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 
• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 
• PV2.6 Concentrator PV technology 
• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

Διεθνική Πρόσκληση CSP2 (Συγκεντρωτικά Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας): 

 CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

 CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

 CSP2.3 New fluids for CSP plants 

 CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 
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Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια με καταληκτικές ημερομηνίες τις 30 Απριλίου 
2014 για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων (pre-proposals) και τις 2 Οκτωβρίου 2014 
για την υποβολή πλήρων προτάσεων (full proposals) από το συντονιστή της κάθε διεθνικής 
πρότασης στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET, www.solar-era.net. Στην ίδια ιστοσελίδα 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο και τις 
Προσκλήσεις, όπως επίσης και τα έντυπα υποβολής προτάσεων. 

Τα Ερευνητικά Δίκτυα για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να 
αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) εταίρους (εκ των οποίων ο ένας πρέπει να 
προέρχεται από τη βιομηχανία), από διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες που συμμετέχουν 
στις Διεθνικές Προσκλήσεις. 

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για τις Προσκλήσεις ανέρχεται στα 
200.000 Ευρώ και επικεντρώνεται στη στήριξη δραστηριοτήτων Βιομηχανικής Έρευνας και 
Πειραματικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας όλα τα προαναφερόμενα επιστημονικά πεδία. Η 
κάθε Κυπριακή συμμετοχή σε Δίκτυο πρότασης μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρείς 
εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να 
αιτηθεί ποσό μέχρι 100.000 Ευρώ για κάθε πρόταση Έργου. 

Οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/0114 που βρίσκεται αναρτημένη 
στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας http://www.research.org.cy. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Λειτουργό του 
ΙΠΕ κα Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου 22205047, iloizou@research.org.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός 
Συντονίστρια Υπηρεσιών Ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), κατά τη συνεδρία 
της 7ης Νοεµβρίου 2013 αποφάσισε την ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων µε 
κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR – ERA.NET/ (Πρόσκληση) στο πλαίσιο της Προκήρυξης της 
«∆ΕΣΜΗΣ Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία 2009-
2010» (∆ΕΣΜΗ 2009-2010), η οποία είχε εγκριθεί από το ∆Σ στις 26ης Ιανουαρίου 2009. 

Σύµφωνα µε την Προκήρυξη της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010, οι προτάσεις έργων υποβάλλονται 

στο πλαίσιο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, που ανακοινώνει το Ίδρυµα.  

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Πρόσκληση) αφορά στη ∆ράση «Συµµετοχή σε 

Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» του Προγράµµατος «∆ιεθνής Συνεργασία». Η 

Πρόσκληση περιέχει, ανάµεσα σε άλλα, πληροφορίες σχετικά µε τους γενικούς στόχους του 

Προγράµµατος και τους ειδικούς στόχους της ∆ράσης, τον προϋπολογισµό, τη µέθοδο και 

το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά έργο, τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών, τους 

δικαιούχους, το αναγκαίο δίκτυο συνεργασίας και τους περιορισµούς συµµετοχής, καθώς 

επίσης και τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, διαπραγµάτευσης, χρηµατοδότησης και 

παρακολούθησης των έργων. 

Το ΙΠΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς, οργανισµούς, επιχειρήσεις και πρόσωπα 

που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να υποβάλουν προτάσεις για 

εκπόνηση υψηλού επιπέδου έργων στο πλαίσιο των στόχων και σύµφωνα µε τους όρους, 

τους κανονισµούς και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010, και της 

∆ιεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής  Προτάσεων. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  

Άξονας Προτεραιότητας  : V. «Ανάπτυξη ∆ιεθνούς ∆ικτύωσης και Συνεργασίας» 

Πρόγραµµα   : ∆ιεθνής Συνεργασία 

∆ράση    : Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/0114 

Ηµερ. ∆ηµοσίευσης  : 15 Ιανουαρίου 2014 

Καταληκτική Ηµεροµηνία : 1ο στάδιο: 30 Απριλίου 2014 (17:00 ώρα Βρυξελλών) 

      2ο στάδιο: 2 Οκτωβρίου 2014 (17:00 ώρα Βρυξελλών) 

Συν. Προϋπολογισµός : 200.000 Ευρώ (σύνολο χρηµατοδότησης ΙΠΕ για τις ∆ιεθνικές  

Προσκλήσεις PV2 και CSP2) 

Αρµόδιο Στέλεχος  : Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου (iloizou@research.org.cy) 

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

Η δικτύωση και συνεργασία της κυπριακής µε τη διεθνή ερευνητική κοινότητα αποτελεί ένα 

από τους πρωταρχικούς σκοπούς του ΙΠΕ. Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες 

µεταφέρονται στους κυπριακούς οργανισµούς και επιχειρήσεις τεχνογνωσία και χρήσιµες 

εµπειρίες και διευρύνονται οι δυνατότητες εξασφάλισης διεθνούς χρηµατοδότησης για την 

υλοποίηση ερευνητικών έργων.  

Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται η ανάπτυξη συνεργασιών ανάµεσα σε κυπριακούς 

ερευνητικούς φορείς και σε κορυφαίους σε παγκόσµιο επίπεδο ερευνητικούς οργανισµούς. 

Οι συνεργασίες αυτές, πέρα από το ότι προωθούν τη µεταφορά πολύτιµων εµπειριών και 

γνώσεων στην Κύπρο, συµβάλλουν και στον προσανατολισµό των δραστηριοτήτων των 

ερευνητικών µονάδων της Κύπρου σε νέες κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογίας, γύρω 

από κρίσιµα θέµατα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.  

Το ΙΠΕ συµµετέχει σε µια σειρά από πρωτοβουλίες που εντάσσονται κάτω από το Άρθρο 

185 της Συνθήκης της ΕΕ της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραµµατισµού, και το Σχέδιο ERA-

NET του Προγράµµατος Πλαισίου (ΠΠ) της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές, στοχεύουν στην 

ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας µέσα από την ανάπτυξη κοινών 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας.  

Η υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων, γίνεται από δίκτυα συνεργασίας στα οποία 

συµµετέχουν αντίστοιχοι µε το ΙΠΕ οργανισµοί και υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη 

προώθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Μία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες των δικτύων, είναι η διαµόρφωση και 

προκήρυξη Κοινών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΤΑΚ. Στο πλαίσιο των Κοινών 
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Προγραµµάτων ανακοινώνονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, µε τις οποίες 

καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις των συµµετεχόντων χωρών 

να υποβάλουν από κοινού προτάσεις για την εκπόνηση συγκεκριµένων έργων. 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά δύο Κοινές, ∆ιεθνικές Προσκλήσεις Υποβολής 

Προτάσεων του ∆ικτύου SOLAR-ERA.NET, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Έργου SOLAR-ERA.NET που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ERA-NET του 7ου Π.Π. της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισµό των εθνικών πολιτικών της Ε.Ε. σε θέµατα 

έρευνας. 

 

Σ Τ Ο Χ Ο Ι  

Κύριος στόχος της ∆ράσης «Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» είναι η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονοµίας, µέσα 

από την ανάπτυξη συνεργασίας και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισµών και 

επιχειρήσεων της Κύπρου µε οργανισµούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET στοχεύει στο σχεδιασµό και την εφαρµογή διασυνοριακών 

δραστηριοτήτων ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της οµάδας πρωτοβουλίας Solar Europe 

Industrial Initiative (SEII), η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρµογή του 

σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά µε την παραγωγή 

ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρώπης 

2020. 

Oι δύο ∆ιεθνικές Προσκλήσεις που εξαγγέλθηκαν από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET στις 15 

Ιανουαρίου 2014, αφορούν σε τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics – PV) και 

Συγκεντρωτικών Συστηµάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal 

Electricity – CSP). 

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου SOLAR-

ERA.NET στοχεύουν στην: 

• αναζήτηση νέων και συµπληρωµατικών έργων έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτοµίας, στον τοµέα τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια, 

• βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των εθνικών/περιφερειακών Προγραµµάτων 

στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια µέσω της ενδυνάµωσης 

της συνεργασίας σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και 

• βελτίωση της καινοτοµικότητας και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 

Βιοµηχανίας. 
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Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α  Π Ε ∆ Ι Α  

Οι Κοινές Προσκλήσεις του ∆ιεθνικού ∆ικτύου SOLAR-ERA.NET καλύπτουν τα  ακόλουθα 

θεµατικά πεδία: 

 
∆ιεθνική Πρόσκληση PV2 (Φωτοβολταϊκά): 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 
• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 
• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 
• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 
• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 
• PV2.6 Concentrator PV technology 
• PV2.7 Si feedstorck, crystallization and wafering 

 

∆ιεθνική Πρόσκληση CSP2 (Συγκεντρωτικά Συστήµατα Ηλιακής Ενέργειας): 
• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridization  

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Η αναλυτική περιγραφή των θεµατικών πεδίων περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ 

(Guidelines for Proposers). 

Με την παρούσα Πρόσκληση το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε όλα τα 

θεµατικά πεδία των διεθνικών προσκλήσεων. 

 
 

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Ω Ν  

∆ραστηριότητες Έργων 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν σε έργα των οποίων οι 

δραστηριότητες των Κυπριακών ∆ικτύων θα αφορούν σε Βιοµηχανική (Εφαρµοσµένη) 

Έρευνα ή σε Πειραµατική Ανάπτυξη. 

Το περιεχόµενο των επιλέξιµων δραστηριοτήτων αναλύεται στο Κεφ. 20 της Προκήρυξης 

της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010.  

∆ιάρκεια Έργων 

Η διάρκεια των έργων µπορεί να κυµαίνεται από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) µήνες.  
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∆ Ι Κ Τ Υ Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Οι γενικοί κανονισµοί και οι ορισµοί που αφορούν στο δικαίωµα συµµετοχής και υποβολής 

πρότασης, οι κατηγορίες φορέων και προσώπων και οι ρόλοι των συµµετεχόντων 

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 19 της Προκήρυξης της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010. 

 

Ελάχιστο ∆ιεθνικό ∆ίκτυο 

� Το ∆ιεθνικό ∆ίκτυο Συνεργασίας κάθε Πρότασης Έργου θα πρέπει να αποτελείται από 
φορείς που θα προέρχονται από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες 
που συµµετέχουν στις Κοινές Προσκλήσεις SOLAR – ERA.NET, εκ των οποίων ο ένας 
εταίρος θα πρέπει να προέρχεται από τη βιοµηχανία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Σηµειώνεται 
ότι δεν υπάρχει µέγιστο όριο στον αριθµό των µελών του ∆ιεθνικού ∆ικτύου. 

� Ένας από τους φορείς αναλαµβάνει το ρόλο του Συντονιστή του ∆ιεθνικού ∆ικτύου 
Συνεργασίας, ο οποίος θα έχει και τη συνολική ευθύνη υποβολής της Πρότασης στο 
ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής προτάσεων που είναι προσβάσιµο µέσω της 
Ιστοσελίδας του Έργου SOLAR-ERA.NET (www.solar-era.net), καθώς και τον κεντρικό 
συντονισµό/διαχείριση του έργου σε περίπτωση επιλογής του για χρηµατοδότηση. 

� Ο Συντονιστής του ∆ιεθνικού ∆ικτύου Συνεργασίας θα πρέπει απαραίτητα να εδράζεται 
σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στις Κοινές Προσκλήσεις SOLAR-ERA.NET. 

Σχετικές λεπτοµέρειες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 

∆ίκτυο Κυπριακής Συµµετοχής 

Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) του Κυπριακού ∆ικτύου µπορεί να είναι Ερευνητικός / Ακαδηµαϊκός 

Οργανισµός (κατ. Α.1 και Α.2), Επιχείρηση (κατ. Β.1, Β.2, Β.3 και Β.4) ή Κοινωφελής 

Οργανισµός (κατ. Γ.1 και Γ.2) µε µόνιµη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). 

∆ικαίωµα συµµετοχής ως Συνεργαζόµενοι Φορείς (ΣΦ) έχουν Ερευνητικοί και Ακαδηµαϊκοί 

Οργανισµοί (κατ. Α.1 και Α.2), Επιχειρήσεις (κατ. Β.1, Β.2, Β.3 και Β.4) και Κοινωφελείς 

Οργανισµοί (κατ. Γ.1 και Γ.2) µε µόνιµη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). 

Ο αριθµός των Φορέων που απαρτίζουν το Κυπριακό ∆ίκτυο µπορεί να κυµαίνεται από ένα 

έως τρεις (1-3). 

 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής Φορέων και Προσώπων (για Κυπριακό ∆ίκτυο) 

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συµµετοχής σε προτάσεις έργων είναι: 

� κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να συµµετέχει µόνο σε δύο (2) προτάσεις έργων, στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ανεξάρτητα από το ρόλο που αναλαµβάνει, 

� κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει µόνο µε ένα φορέα απασχόλησης ή ως 

Ιδιώτης Ερευνητής, ανεξάρτητα εάν εργάζεται σε περισσότερους φορείς,  
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� δεν επιτρέπεται η συµµετοχή φορέα και προσώπου, για το οποίο το ∆Σ του ΙΠΕ έχει 

λάβει απόφαση αποκλεισµού του από τα Προγράµµατα του Ιδρύµατος, 

� κάθε πρόταση έργου µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ένα Ιδιώτη Ερευνητή (ΙΕ), 

 

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η  –  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Προϋπολογισµός Πρόσκλησης 

Ο συνολικός προϋπολογισµός που θα διαθέσει το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας για την 

παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται στις 200.000 Ευρώ (το ποσό αυτό καλύπτει και τις δύο 

Κοινές ∆ιεθνικές Προσκλήσεις). 

Χρηµατοδότηση Έργων 

Το Ανώτατο Ποσό Χρηµατοδότησης για το µέρος του έργου που υλοποιείται από το 

Κυπριακό ∆ίκτυο ορίζεται στις 100.000 Ευρώ. 

∆εν καθορίζεται ανώτατο όριο προϋπολογισµού για το σύνολο του ∆ιεθνικού έργου, καθώς 

αυτό εξαρτάται από τον αριθµό των συµµετεχόντων φορέων και το ύψος χρηµατοδότησης 

που καθένας µπορεί να εξασφαλίσει από τον εθνικό/περιφερειακό οργανισµό 

χρηµατοδότησης. 

Τρόπος Χρηµατοδότησης 

Η Χρηµατοδότηση του Κυπριακού ∆ικτύου, θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις δόσεις. 

Προκαταβολή  : 35% µε την υπογραφή του Συµβολαίου Έργου 

Ενδιάµεση ∆όση : µέχρι 45% µε την αποδοχή της Ενδιάµεσης Έκθεσης 

Τελική ∆όση  : υπόλοιπο επιλέξιµων δαπανών µε την αποδοχή της Τελικής Έκθεσης 

Πριν την καταβολή της κάθε ∆όσης θα πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς του 

ιδιωτικού τοµέα, στοιχεία προς επιβεβαίωση της συµµόρφωσής τους µε τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. 

Επιπρόσθετα, εφόσον διαπιστωθεί για ΑΦ του ιδιωτικού τοµέα ότι: 

(α) το ύψος του κύκλου εργασιών του, µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις των δύο 

(2) τελευταίων ετών, είναι µικρότερο από το µισό της προκαταβολής (35%) που θα 

λάβει από το Ίδρυµα, ή /και  

(β) η πιστοληπτική ικανότητά του, µε βάση τους ετήσιους ισολογισµούς των δύο (2) 

τελευταίων ετών, κρίνεται ως µη επαρκής, 

τότε ο ΑΦ θα έχει την υποχρέωση υποβολής προς το ΙΠΕ Τραπεζικής Εγγύησης η οποία θα 

καλύπτει το 25% της συνολικής χρηµατοδότησης του Έργου. 

Εναλλακτικά, αν ο ΑΦ δεν επιθυµεί την υποβολή Τραπεζικής Εγγύησης στο Ίδρυµα, θα 

µπορεί να λάβει ως προκαταβολή το 10% της συνολικής χρηµατοδότησης του ΙΠΕ και η 
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καταβολή των επόµενων ∆όσεων θα γίνεται στο στάδιο της Ενδιάµεσης / Τελικής Έκθεσης 

µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες της προηγούµενης περιόδου. 

Ένταση Ενίσχυσης 

Η επιτρεπόµενη Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται για κάθε φορέα ξεχωριστά και ανάλογα µε 

το είδος της δραστηριότητας σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τις πρόνοιες του Κεφ. 21 

της Προκήρυξης της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010. 

 

Κανόνες και Όροι Χρηµατοδότησης 

Για την κατανοµή του προϋπολογισµού που αφορά στο Κυπριακό ∆ίκτυο ισχύουν οι 

ακόλουθοι όροι: 

� όλοι οι φορείς του Κυπριακού ∆ικτύου δικαιούνται χρηµατοδότηση ανεξάρτητα από 

το ρόλο τους,  

� οι Ιδιώτες Ερευνητές δικαιούνται µόνο δαπάνες από τις κατηγορίες «Αµοιβές» και 

«Μετακινήσεις» µε µέγιστο ποσό τις 10.000 Ευρώ,  

� οι δαπάνες για το συντονισµό και τη διαχείριση του έργου δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του Κυπριακού ∆ικτύου. 

Επιλέξιµες ∆απάνες 

Οι επιλέξιµες δαπάνες (βλ. Κεφ. 20 Προκήρυξης ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010) και τα υποχρεωτικά 

όρια για κάθε δαπάνη για τα έργα της παρούσας Πρόσκλησης είναι:  

∆απάνες Προσωπικού: αµοιβές για ερευνητές και τεχνικούς. Καθορίζονται σύµφωνα µε τις 

συνήθεις πρακτικές του φορέα. ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ή τα άτοµα των οποίων οι βασικές 

µισθολογικές απολαβές τους προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, δεν µπορούν να λαµβάνουν αµοιβές ακόµη και αν συµµετέχουν µε την 

προσωπική ή άλλη ιδιότητα. 

Όργανα και Εξοπλισµός: δαπάνες για όργανα και εξοπλισµό που αγοράζεται στο πλαίσιο 

του έργου. Επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη 

διάρκεια του έργου και στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισµού για τους σκοπούς του έργου. Η 

κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες:  

� «Πάγιος Εξοπλισµός» (χρόνος απόσβεσης: 5 χρόνια). 

� «Εξοπλισµός σε Η/Υ και Λογισµικά Προγράµµατα» (χρόνος απόσβεσης: 3 χρόνια). 

Αγορά Υπηρεσιών (µέχρι 10%): δαπάνες για έξοδα υπεργολαβιών συµπεριλαµβανοµένων 

συµβουλευτικών και παρεµφερών υπηρεσιών και του κόστους για διενέργεια Οικονοµικού 

Ελέγχου (Audit) για κάθε φορέα που η χρηµατοδότησή από το ΙΠΕ υπερβαίνει το ποσό των 

50.000 Ευρώ. 

∆ιάχυση (τουλάχιστον 2%): δαπάνες για διάχυση αποτελεσµάτων προς την επιστηµονική 

κοινότητα και την κοινωνία (δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια, ηµερίδες κα). 
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Σε κάθε έργο θα πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον µία (1) δραστηριότητα ∆ιάχυσης 

αποτελεσµάτων στην Κύπρο. ∆εν καλύπτονται δραστηριότητες που αφορούν σε εµπορική 

αξιοποίηση προϊόντος ή κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Μετακινήσεις: ∆απάνες µετακινήσεων (µέχρι 5 µέρες) για σκοπούς διεκπεραίωσης και 

συντονισµού της ερευνητικής δραστηριότητας στο εξωτερικό  

Αναλώσιµα: δαπάνες για αναλώσιµα αναγκαία για την υλοποίηση πειραµατικών 

διεργασιών. ∆εν περιλαµβάνονται γραφειακή ύλη, χαρτί, µελάνια, ψηφιακοί δίσκοι κοκ.  

Πρόσβαση (µέχρι 10%): δαπάνες πρόσβασης σε ερευνητική υποδοµή του εξωτερικού 

(εξαιρουµένων των χωρών που συµµετέχουν στο έργο) για σκοπούς υλοποίησης 

πειραµάτων που είναι αδύνατο να υλοποιηθούν εντός Κύπρου.  

Υπερκεφαλικά (µέχρι 20%): γενικά λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την 

υλοποίηση του έργου (πχ ηλεκτρισµός, τηλέφωνα, γραµµατειακή υποστήριξη) και τη 

συντήρηση πάγιου εξοπλισµού.  

Ειδικά Έξοδα: δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από το έργο και δεν εντάσσονται στις πιο 

πάνω κατηγορίες. 

Σηµειώνεται ότι οι  πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το Κυπριακό ∆ίκτυο. Σε ότι 

αφορά φορείς εξωτερικού, ο κάθε φορέας χρηµατοδότησης θα καλύπτει τη συµµετοχή των 

φορέων που προέρχονται από τη χώρα του, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες. 

 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται και αξιολογούνται σε δύο στάδια ως ακολούθως: 

1ο Στάδιο (pre-proposal):  

Στο 1ο Στάδιο γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος των συνοπτικών προτάσεων (pre-proposals) 

από τους Εθνικούς Φορείς Χρηµατοδότησης και από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET. 

Τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρµόσει το ΙΠΕ για τις συνοπτικές 

προτάσεις (pre - proposals) µε Κυπριακή Συµµετοχή, είναι τα ακόλουθα:  

∆ίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση 

µε το ∆ίκτυο Συνεργασίας, σε ότι αφορά στη συµµετοχή των Κυπριακών φορέων. 

∆ιάρκεια: ελέγχεται εάν η διάρκεια έργου είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων. 

Συµβατότητα µε τους στόχους της πρόσκλησης: ελέγχεται κατά πόσο το θέµα της 

πρότασης εµπίπτει στις θεµατικές περιοχές της πρόσκλησης και εάν εξυπηρετεί τους 

στόχους της. 

Προϋπολογισµός: ελέγχεται κατά πόσο ο αιτούµενος προϋπολογισµός δεν ξεπερνά το 

ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης. 
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Τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρµόσει το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET στο 1ο 

Στάδιο είναι τα ακόλουθα: 

Εµπρόθεσµη Υποβολή: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της Πρόσκλησης. 

Χρήση των ενδεδειγµένων Εντύπων: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε 

χρησιµοποιώντας το έντυπο του SOLAR-ERA.NET που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Γλώσσα:  ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε στην αγγλική γλώσσα. 

∆ίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση 

µε το ∆ιεθνικό ∆ίκτυο Συνεργασίας. 

Εισήγηση Φορέων Χρηµατοδότησης: ελέγχεται κατά πόσο η Πρόταση Έργου έχει λάβει 

στήριξη από τουλάχιστο δύο εθνικούς ή περιφεριακούς Φορείς Χρηµατοδότησης (απο 

διαφορετικές χώρες) που συµµετέχουν στις Προσκλήσεις του ∆ικτύου SOLAR-ERA.NET. 

Το αποτέλεσµα του Προκαταρκτικού Ελέγχου του 1ου Σταδίου Υποβολής προτάσεων αφορά 

σε κατάλογο προτάσεων που θα προωθηθούν στο 2ο Στάδιο. 

2ο Στάδιο (Full Proposal and National / Regional Funding Applications) 

Στο 2ο Στάδιο γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των προτάσεων (full-proposals) από τους 

Εθνικούς Φορείς Χρηµατοδότησης και από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET. Παράλληλα 

διεξάγεται επιστηµονική αξιολόγηση η οποία γίνεται κεντρικά σε επίπεδο ∆ιεθνικού ∆ικτύου 

SOLAR-ERA.NET και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο όπου αυτό προνοείται από τους 

εθνικούς κανονισµούς / διαδικασίες.  

Τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρµόσει το ΙΠΕ για τις προτάσεις µε 

Κυπριακή Συµµετοχή, στο 2ο Στάδιο είναι τα ακόλουθα:  

∆ίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση 

µε το ∆ίκτυο Συνεργασίας, σε ότι αφορά στη συµµετοχή των Κυπριακών φορέων. 

∆ιάρκεια: ελέγχεται εάν η διάρκεια έργου είναι εντός των προβλεπόµενων ορίων. 

Προϋπολογισµός: ελέγχεται κατά πόσο ο αιτούµενος προϋπολογισµός δεν ξεπερνά το 

ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης. 

 

Τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρµόσει το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET στο 2ο 

Στάδιο είναι τα ακόλουθα: 

Εµπρόθεσµη Υποβολή: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της Πρόσκλησης. 

Χρήση των ενδεδειγµένων Εντύπων: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε 

χρησιµοποιώντας το έντυπο του SOLAR-ERA.NET που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Γλώσσα: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε στην αγγλική γλώσσα. 
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∆ίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση 

µε το ∆ιεθνικό ∆ίκτυο Συνεργασίας. 

Εισήγηση Φορέων Χρηµατοδότησης: ελέγχεται κατά πόσο η Πρόταση Έργου έλαβε 

στήριξη από τουλάχιστο δύο εθνικούς ή περιφερειακούς Φορείς Χρηµατοδότησης (από 

διαφορετικές χώρες) που συµµετέχουν στις Προσκλήσεις του ∆ικτύου SOLAR-ERA.NET. 

Επιστηµονική Αξιολόγηση SOLAR – ERA.NET 

 Η επιστηµονική αξιολόγηση των προτάσεων (full proposals) γίνεται κεντρικά, από διεθνείς 

ανεξάρτητους κριτές που επιλέγονται από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET.  

Οι κριτές καλούνται να βαθµολογήσουν και να αιτιολογήσουν την κρίση τους µε βάση τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια (η ανάλυση των Κριτηρίων βρίσκεται στο ∆ελτίο Αξιολόγησης 

Πρότασης): 

Κριτήριο 1: Προστιθέµενη αξία και διεθνές όφελος (Potential impact and 

transnational value): 

Κριτήριο 2: Επιστηµονική και Τεχνολογική Ποιότητα (Scientific and technological 

excellence): 

Κριτήριο 3: Ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης και της διαχείρισης 

(Quality and efficiency of the implementation and the management): 

Παράλληλα, κάποιοι Οργανισµοί Χρηµατοδότησης διεξάγουν ανεξάρτητη επιστηµονική 

αξιολόγηση στις προτάσεις µε συµµετοχή απο τη χώρα τους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

της χώρας / περιφέρειάς τους. 

Η τελική απόφαση για χρηµατοδότηση εναπόκειται στον κάθε Οργανισµό Χρηµατοδότησης 

της χώρας/περιφέρειας που συµµετέχει στο ∆ίκτυο SOLAR.ERA.NET. Το ΙΠΕ θα 

υποστηρίξει προτάσεις, ανεξάρτητα θεµατικού πεδίου, µε βαθµολογία 10.00/15.00 ή 

ψηλότερη. 

Η περιγραφή της διαδικασίας επιστηµονικής αξιολόγησης βρίσκεται στο κεφάλαιο 4.2 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ. 

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων 

Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και για τα δύο στάδια υποβολής και αξιολόγησης 

προτάσεων θα γίνει κεντρικά από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET προς τους Συντονιστές των 

προτάσεων. Οι Συντονιστές των προτάσεων αναµένεται ότι θα ενηµερώσουν σχετικά τα 

υπόλοιπα µέλη του ∆ικτύου Συνεργασίας τους. 
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∆ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η  -  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Α  

Η διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης γίνεται µε βάση τις πρόνοιες του Κεφ. 22 της Προκήρυξης 

της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010 και τις πρόνοιες των Κοινών ∆ιεθνικών Προσκλήσεων SOLAR-

ERA.NET. 

Κλήση σε ∆ιαπραγµάτευση 

Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα κληθούν για διαπραγµάτευση γίνεται από τους 

Εθνικούς/Περιφερειακούς Οργανισµούς Χρηµατοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη το 

αποτέλεσµα της επιστηµονικής αξιολόγησης και το διαθέσιµο προϋπολογισµό.  

Κατά τη διαδικασία επιλογής το ΙΠΕ θα επιδιώξει κατά προτεραιότητα τη κλήση για 

διαπραγµάτευση των προτάσεων µε τη ψηλότερη βαθµολογία, ανεξάρτητα Πρόσκλησης 

(PV2 ή CSP2) ή θεµατικού πεδίου και µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει 

βαθµολογία 10.00/15.00 ή ψηλότερη. 

∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης 

Μετά την κλήση για ∆ιαπραγµάτευση ο ΣΕ του Κυπριακού ∆ικτύου υποβάλλει στο ΙΠΕ 

συµπληρωµένα έντυπα που αφορούν στην περιγραφή των δραστηριοτήτων του Κυπριακού 

∆ικτύου στη ∆ιεθνική Πρόταση Έργου, αναλυτικό προϋπολογισµό που αφορά στο Κυπριακό 

∆ίκτυο, όπως επίσης συµπληρωµατικά στοιχεία, δικαιολογητικά και έγγραφα, ούτως ώστε να 

ελεγχθεί κατά πόσο: 

� οι συµµετέχοντες στο έργο καλύπτουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης (ζητούνται 

στοιχεία τεκµηρίωσης της εγκυρότητας συµµετοχής των δικαιούχων, όπως 

καταστατικό, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών, ισολογισµοί τελευταίων ετών, 

βεβαιώσεις για αριθµό εργαζοµένων κα), 

� τα στοιχεία που αναφέρονται στη συµµετοχή προσώπων είναι έγκυρα και ακριβή 

(όπως βιογραφικά σηµειώµατα, συµβάσεις εργασίας, αποκόµµατα µισθοδοσίας, 

απόσπασµα µισθολογίου, κατάσταση αποδοχών και εισφορών, έντυπο ΕΠΡ7 κα),     

� η αιτούµενη ένταση ενίσχυσης για κάθε φορέα είναι συµβατή µε τις σχετικές 

πρόνοιες και οι δαπάνες που προβλέπονται είναι επιλέξιµες, 

� οι µεθοδολογικές τροποποιήσεις που τυχόν εισηγήθηκαν οι κριτές που διενήργησαν 

την επιστηµονική αξιολόγηση της πρότασης έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο της 

υλοποίησης της εργασίας,  

� έχει ετοιµαστεί, υπογραφεί και υποβληθεί το Συµφωνητικό ∆ικτύου Συνεργασίας, και 

� έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία και σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου (βλ. Κεφ. 25 Προκήρυξης). 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ∆ιαπραγµάτευσης, θα ζητηθεί να υποβληθούν τα 
ακόλουθα στοιχεία, προς επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις: 
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i. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ότι ο φορέας 
έχει διευθετήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις, νοουµένου ότι 
έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο µητρώο της Υπηρεσίας. 

ii. 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. 

iii. Βεβαίωση από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, 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 Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Τελική Απόφαση 

Η τελική απόφαση για τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν γίνεται µε βάση τα αποτελέσµατα 

της ∆ιαπραγµάτευσης και εφόσον επέλθει συµφωνία σε όλα τα υπό εξέταση θέµατα. 

Υπογραφή Συµβολαίων  

Για κάθε έργο που επιλέγεται για χρηµατοδότηση υπογράφεται Συµβόλαιο Έργου ανάµεσα 

στο ΙΠΕ και τον ΑΦ που αφορά στο τµήµα του έργου που θα υλοποιηθεί από το Κυπριακό 

∆ίκτυο. Το Συµβόλαιο υπογράφουν εκπρόσωποι του ΙΠΕ και του ΑΦ, καθώς επίσης ο 

Συντονιστής του Κυπριακού ∆ικτύου. 

∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  -  Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η  

Η διαχείριση και παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από το ΙΠΕ σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες της Προκήρυξης της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010 (Κεφ. 23) και της Εγκυκλίου ∆ιαχείρισης 

Έργου, καθώς επίσης από το ∆ίκτυο SOLAR-ERA.NET, όπως περιγράφεται στα 

“Guidelines for Proposers”, Παράρτηµα ΙΙΙ.  

Εκθέσεις Προόδου 

Για τα έργα της παρούσας Πρόσκλησης θα υποβάλλονται από το Συντονιστή του Κυπριακού 

∆ικτύου προς το ΙΠΕ : 

� Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Εκθέσεις Προόδου. 

� Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου κατά τη συµπλήρωση της µισής διάρκειας του έργου 

� Τελική Έκθεση Προόδου κατά την ολοκλήρωση του έργου 

Αξιοποίηση και ∆ιάχυση Γνώσης 

Οι όροι αξιοποίησης και διάχυσης της παραγόµενης γνώσης που θα προκύψει από τα έργα 

περιγράφονται στο Κεφ.24 της Προκήρυξης της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010. 
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∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  

Έντυπα  

1ο Στάδιο 

Για την υποβολή προτάσεων στο 1ο Στάδιο της διαδικασίας, o Συντονιστής του ∆ιεθνικού 
∆ικτύου θα πρέπει να υποβάλει τη συνοπτική πρόταση (pre-proposal) µέσω του 
ηλεκτρονικού εργαλείου που είναι προσβάσιµο στην ιστοσελίδα www.solar-era.net 
χρησιµοποιώντας τα Ειδικά Έντυπα Υποβολής, τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στην 
Ιστοσελίδα. 

2ο Στάδιο 

Οι Συντονιστές των Συνοπτικών Προτάσεων (pre – proposals) που αξιολογήθηκαν θετικά 

στο 1ο στάδιο καλούνται να υποβάλουν Πλήρεις Προτάσεις (full proposals) στο 2ο στάδιο 

µέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου που είναι προσβάσιµο στην ιστοσελίδα www.solar-era.net 

χρησιµοποιώντας τα Ειδικά Έντυπα Υποβολής, τα οποία βρίσκονται στην Ιστοσελίδα. 

Για τους Κυπριακούς Φορείς που θα συµµετάσχουν σε Πρόταση Έργου δεν αναµένεται 

υποβολή της πρότασης στο ΙΠΕ, όµως κατά τη διενέργεια του Προκαταρκτικού Ελέγχου (στο 

1ο ή ακόµη και στο 2ο στάδιο) ενδέχεται να τους ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ώστε να 

ελεγχθεί η εγκυρότητα συµµετοχής τους (όπως καταστατικό, εγγραφή στον Έφορο 

Εταιρειών, ισολογισµοί τελευταίων ετών, βεβαιώσεις για αριθµό εργαζοµένων κα). 

Γλώσσα 

Οι προτάσεις έργων µπορούν να υποβληθούν µόνο στην αγγλική γλώσσα. 

Καταληκτικές Ηµερονηνίες Υποβολής 

1ο Στάδιο: 30 Απριλίου 2014, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)  

2ο Στάδιο: 2 Οκτωβρίου 2014, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)  

Περιεχόµενο 

1ο Στάδιο: Ο ΣΕ του ∆ιεθνικού ∆ικτύου Συνεργασίας υποβάλλει την συνοπτική Πρόταση 

(pre-proposal) στο ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής σύµφωνα µε οδηγίες που βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET. 

2ο Στάδιο: Ο ΣΕ του ∆ιεθνικού ∆ικτύου Συνεργασίας υποβάλλει την πλήρη Πρόταση (full-

proposal) στο ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής σύµφωνα µε οδηγίες που βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET.  

Συλλογή και Επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις 

προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν, γίνεται σύµφωνα µε τον περί Επεξεργασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο του 2001 και τον 

Κανονισµό του ΙΠΕ σε Σχέση µε τη Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ο εν λόγω Κανονισµός βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος. 
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  

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

διατίθενται στον ιστοχώρο του SOLAR-ERA.NET (www.solar-era.net). Η παρούσα 

πρόσκληση βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.research.org.cy) 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη από το ΙΠΕ. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να επικοινωνούν µε το 

αρµόδιο στέλεχος του ΙΠΕ για το χειρισµό της παρούσας Πρόσκλησης, µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή/και τηλεφώνου κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύµατος. 

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του Ιδρύµατος ή παρουσίαση των Προσκλήσεων σε 

µεγάλη οµάδα ενδιαφεροµένων στο χώρο εργασίας τους είναι δυνατό να διευθετηθεί µετά 

από σχετική συνεννόηση. 

Χρήσιµα Έγγραφα 

Για την καλύτερη προετοιµασία των προτάσεων τους, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται όπως 

µελετήσουν επίσης: 

� την ανακοίνωση της ∆ιεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που βρίσκεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 

� τις οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

(guidelines for proposers)  

� την Ιστοσελίδα του έργου SOLAR-ERA.NET, www.solar-era.net 

� την «Προκήρυξη της ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010» και 

� την «Εγκύκλιο ∆ιαχείρισης Έργων ∆ΕΣΜΗΣ 2009-2010». 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν: 

1. Με την αρµόδια Λειτουργό,   Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου: 

� Τηλέφωνο    : 22205047 

� Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  : iloizou@research.org.cy 

 

2. Με το ΙΠΕ:  

� Τηλέφωνο    : 22205000 

� Τηλεοµοιότυπο   : 22205001 

� Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  : ipe@research.org.cy 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι  

Πίνακας 1.  

Υπολογισµός Έντασης Ενίσχυσης για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου 

 Ερευνητικός Χαρακτήρας Έργου 
Μικρή 

Επιχείρηση 
(Β1) 

Μεσαία 
Επιχείρηση 

(Β2) 

Μεγάλη 
Επιχείρηση 

(Β3) 

Ερευνητικός 
Φορέας / 
∆ηµόσιος 

Κοινωφελής 
Οργανισµός  

(Α1 και Γ1) 

Α.1 ∆ραστηριότητες Βασικής Έρευνας 100% 

Α.2 ∆ραστηριότητες Βιοµηχανικής 
(Εφαρµοσµένης) Έρευνας 

70% 60% 50% 

Α.3 ∆ραστηριότητες Πειραµατικής Ανάπτυξης  45% 35% 25% 

100%1 

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

Προστίθεται στη Βασική Ένταση σε περίπτωση που το έργο καλύπτει µια από 
τις πιο κάτω ειδικές πρόνοιες: 

Επιχείρηση 

(Β1, Β2, Β3) 

Το έργο προβλέπει πραγµατική συνεργασία2 µεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων µεταξύ 

τους επιχειρήσεων και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� καµία µεµονωµένη επιχείρηση δεν επωµίζεται ποσοστό µεγαλύτερο από το 70% των 

επιλέξιµων δαπανών του έργου, 

� το έργο περιλαµβάνει συνεργασία µε τουλάχιστον µια ΜΜΕ ή διεξάγεται σε δύο, 

τουλάχιστον, διαφορετικά κράτη µέλη της ΕΕ. 

Το έργο προβλέπει πραγµατική συνεργασία µεταξύ µίας επιχείρησης και ενός ερευνητικού 

φορέα, εφόσον ο ερευνητικός φορέας επωµίζεται τουλάχιστον το 10% των επιλέξιµων 

δαπανών του έργου και έχει το δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του έργου, στο 

βαθµό που αυτά απορρέουν από έρευνα διεξαχθείσα από τον εν λόγω φορέα. 

Στην περίπτωση βιοµηχανικής έρευνας, τα αποτελέσµατα του έργου τυγχάνουν ευρείας 

διάδοσης µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε 

επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης και ελεύθερη 

πρόσβαση (βάσεις δεδοµένων, οι οποίες προσφέρουν σε όλους πρόσβαση σε 

ανεπεξέργαστα ερευνητικά δεδοµένα), ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοικτής 

πηγής. 

 

 

 

 

 

15% 

 
 

                                              

1 Το ποσοστό ισχύει δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση δεν αφορά οικονοµικές δραστηριότητες για τον εν λόγω φορέα 
(π.χ. µίσθωση υποδοµών, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, πραγµατοποίηση έρευνας βάσει συµβάσεων). Σε 
περίπτωση που η χρηµατοδότηση αφορά οικονοµικές δραστηριότητες, ο φορέας θα αντιµετωπίζεται σχετικά µε το 
ποσοστό της έντασης ενίσχυσης ως Επιχείρηση.  
2 Για τους σκοπούς υπολογισµού της Έντασης Ενίσχυσης, η υπεργολαβία δεν θεωρείται πραγµατική συνεργασία. 
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1. Introduction 

 

The SOLAR-ERA.NET is a FP7 funded European network of national and regional research 

and technology development (RTD) and innovation programmes in the field of solar 

electricity generation, i.e. photovoltaics (PV) and concentrating solar power (CSP) / solar 

thermal electricity (STE). 

The SOLAR-ERA.NET aims to contribute to achieving the objectives of the Solar Europe 

Industry Initiative (SEII) through carrying out the coordination and support actions for the 

implementation of the SEII between national and regional RTD and innovation programmes. 

The SEII is embedded in the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) which 

aims to increase, coordinate and focus EU support on key low-carbon energy technologies 

in order to achieve the Europe’s 2020 energy objectives in the future. The SEII is a joint 

initiative of the industry sector, EC and member states. The objective of the SEII is to boost 

the development of the PV and CSP sector beyond “business-as-usual” in the areas of 

Research and Development, Demonstration and Deployment. For the concerned solar 

electricity technologies, Implementation Plans have been developed; setting out priorities for 

RTD in Europe. 

The goal of SOLAR-ERA.NET is to deliver joint strategic planning, programming and 

activities for RTD and innovation in the area of solar electricity generation. Joint activities, 

namely joint transnational calls, will be defined for key topics and priorities in accordance 

with the Solar Europe Industry Initiative (SEII). 

 

2. Scope and Structure of the SOLAR-ERA.NET Transnational Calls PV2 and CSP2 

 

The general scope of the SOLAR-ERA.NET transnational calls are to: i) seek new and 

complementary RTD and innovation projects in the field of solar electricity technologies; ii) to 

strengthen the international collaboration in the field of solar power RTD and innovation, 

improving the effectiveness and efficiency of regional and national programmes; and iii) to 

contribute both to European industry competitiveness and to its innovation capability 

 

The following topics are within scope of the second transnational call: 

SOLAR-ERA.NET transnational call PV2: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 



 

 

SOLAR-ERA.NET transnational call CSP2: 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Not all national and regional programmes will accept applications in all topics (see section 

6), and some will prioritise some topics over others. Please check with your national contact 

point if your project idea fits within the national constraints before embarking on submitting a 

full proposal 

 

Applications follow a 2-step-procedure: 

• Preproposals must be submitted by 30 April 2014, 17:00 CET. 

• Full proposals must be submitted by 2 October 2014, 17:00 CET. 

 

As selected projects will be funded by national / regional agencies, all project partners must 

contact their respective national / regional programme funding organisation / contact points 

(see Table 1) as early as possible but at least before submitting a preproposal.  

 

Rules and requirements of all respective national / regional programmes apply on top of 

SOLAR-ERA.NET rules and requirements (see Tables 3 on page 15). 

 

 

3. Structure of the SOLAR-ERA.NET Transnational Calls PV2 and CSP2 

 

3.1 Participating States, Organisations and Programmes 

 

The intention of the SOLAR-ERA.NET is to facilitate joint activities in the field of solar 

electricity technologies both at the transnational and at the national / regional level. In this 

context, the SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 are carried out to bring 

forward transnational applied RTD and innovation projects to be funded by the respective 

participating national / regional SOLAR-ERA.NET partners (see Table 1 for participating 

funding partners in this call on page 5). 

 

3.2 Objectives 

 

The aim is to fund industrially relevant transnational RTD and innovation projects in the 

field of solar electricity technologies. The project proposals must clearly demonstrate: 



 

 

• Potential commercial impact / relevance to industrial and market needs / contribution to 

the Solar Europe Industry Initiative and added transnational value  

• Scientific and technological excellence 

• Quality and efficiency of the implementation and the management 



 

 

 

Table 1: National / Regional Funding Organisation Contact Points in SOLAR-ERA.NET Transnational Calls PV2 and CSP2 

Country /  
Region 

Organisation (Funding Organisation or 
Contact Point) 

Contact(s) and  
Domain(s) 

Austria i) Austrian Promotion Agency (FFG) 

ii) Austrian Climate Research Fund 

iii) Austrian Federal Ministry for 
Transport, Innovation and Technology 
(BMVIT) 

i) Anita Hipfinger (for call implementation and helpdesk): anita.hipfinger (at) ffg.at, 
+43 5 7755 5025 

ii) Elvira Lutter (for strategic and general issues): elvira.lutter (at) klimafonds.gv.at  

iii) Theodor Zillner (for strategic and general issues): theodor.zillner (at) bmvit.gv.at 

Belgium 
Flanders  

IWT  i) Elsie De Clercq (for PV2): edc (at) iwt.be, +32 2 432 42 78 

ii) Sara Van Overmeire (for PV2): svo (at) iwt.be, +32 2 432 42 80 

Belguim – 
Wallonia 

Service public de Wallonie (SPW) i) Julie Marlier (for eligibility issues): julie.marlier (at) spw.wallonie.be, +32 81 33 45 49 

ii) Laurence Polain (for scope): laurence.polain (at) spw.wallonie.be, +32 81 48 63 42 

Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) Ioanna Sergidou Loizou: iloizou (at) research.org.cy, +357 22205047 

Denmark Energinet.dk (ForskEL) Jesper Bergholdt Soerensen (for PV2): jbh (at) energinet.dk, +45 30522218 

Finland  Tekes i) Karin Wikman (for all topics): karin.wikman (at) tekes.fi, +358 50 5577723 

ii) Aila Maijanen: aila.maijanen (at) tekes.fi, +358 50 5577882 

France Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) 

i) Céline Coulaud (for CSP2): celine.coulaud (at) ademe.fr, +33 4 93 95 79 00 

ii) Yvonnick Durand (for PV2): yvonnick.durand (at) ademe.fr, +33 4 93 95 79 00 

Germany Projektträger Jülich (PtJ) Geschäftsbereich Erneuerbare Energien 

i) Hermann Bastek: h.bastek (at) fz-juelich.de, +49 2461 61 4849 

ii) Martina Davids: m.davids (at) fz-juelich.de, +49 2461 61 9056 

Germany-
NRW 

Projektträger ETN Fachbereich Energie 

Dr. Melanie Schulte: me.schulte (at) fz-juelich.de, +49 2461 690 504 

Israel  Ministry of National Infrastructure Energy 
and Water- Chief scientist Office 

i) Gideon Friedmann: gideonf (at) energy.gov.il 

ii) Rona Sarfaty: ronas (at) energy.gov.il 

iii) Igor Derzy: igord (at) energy.gov.il 

Netherlands 
the 

NL Agency Directorate Energy and Climate 

Otto Bernsen, otto.bernsen (at) agentschapnl.nl: office (at) tkisolarenergy.nl (for call 
execution) 

Poland NCBR Małgorzata Świderska: malgorzata.swiderska (at) ncbr.gov.pl, + 48 22 39 07 279 

Spain Ministry of Economy and 
Competitiveness (MINECO) 

Severino Falcón: severino.falcon (at) mineco.es, +34 91 603 79 59 

Sweden Swedish Energy Angency (SWEA) i) Susanne Karlsson: susanne.karlsson (at) swedishenergyagency.se, +46 16 544 23 75 

ii) Tobias Walla: tobias.walla (at) swedishenergyagency.se, +46 16 544 20 54 

Switzerland i) Swiss Federal Office of Energy (SFOE)  

ii) NET Nowak Energy & Technology Ltd. 

i) Stefan Oberholzer (for CSP2 and PV2): stefan.oberholzer (at) bfe.admin.ch, +41 31 
325 89 20 

ii) Stefan Nowak (for PV2): stefan.nowak (at) netenergy.ch, +41 26 494 00 30 

Turkey Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (Tübitak) 

i) Dr. Đsmail Doğan: ismail.dogan (at) tubitak.gov.tr, +90 312 4685300 

ii) Kaan Karaöz: kaan.karaoz (at) tubitak.gov.tr, +90 312 4685300 

United 
Kingdom 

Technology Strategy Board (TSB) i) Graham Mobbs (for eligibility issues): graham.mobbs (at) tsb.gov.uk  

ii) Christian Inglis (for scope): christian.inglis (at) tsb.gov.uk 

 



 

 

3.3 Topics of the SOLAR-ERA.NET Transnational Calls PV2 and CSP2 

 

Topics for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 are based on the Priority 

Topics defined within the Solar Europe Industry Initiative. Tables 3a and 3b on page 15 

show which topics and types of research activity can be supported by which regional and 

national programmes. 

 

Topics for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2 

 

PV2.1 Innovative processes and materials for inorganic thin-film cells & modules: 

Projects shall demonstrate that it is possible to manufacture modules of equivalent performance 

at an industrial scale in a cost effective manner to those manufactured by the current vacuum 

based deposition processes. The cost of equipment required for these (typically non-vacuum) 

processes will need to be 15-50% of that required for vacuum based processes. Novel light 

management concepts, global deployment of laser technology and control methods will ensure 

higher module efficiencies and better life time stable performance. In addition, it is expected that 

there will be a lower requirement for consumable materials due to a more effective, less wasteful 

deposition process. 

 

PV2.2 Dedicated modules for BIPV:  

Projects shall aim at design of, and manufacturing technologies for PV elements (modules / 

laminates, semifabricates) that are especially suited for integration into building envelopes, 

building elements, infrastructure objects, etc. Such PV elements should have clear added value 

over standard modules and open up or strengthen market opportunities in the built environment. 

Alternatively, projects may focus on integration of PV elements into building components. 

Technologies proposed should also aim at low cost, increased efficiency and at optimisation of 

performance and the environmental profile. Compliance with the applicable codes and standards 

is a prerequisite. Projects may focus on design and functionality, on innovative materials and 

manufacturing technologies, or on both. Examples of the many aspects of interest are: excellent 

aesthetics combined with high performance, novel approaches to electrical (inter)connections, 

ease of installation and replacement, reliability and lifetime, robustness for (partial) shading, 

combined generation of electricity and heat, and incorporation of next generation technologies 

and more. Active involvement of potential users in the downstream part of the value chain 

(architects, building companies, manufacturers of building elements, etc.), as well as testing and 

demonstration of the products developed, are encouraged to be part of the projects. 

 

PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV: 

Technologies and concepts for maximum value and high penetration (including smart PV 

modules embedding additional functionalities and/or intelligence): Proposals shall address 

innovation in PV system components and/or in the operational management approaches. In the 

case of PV components, this may include maximizing energy yield, control of active and reactive 

power, integrated storage, communications and smart module concepts, particularly in the 

context of deployment within the smart grid. In terms of operational innovation, this may include 



 

 

forecasting and prediction of both energy production and demand, together with innovative 

marketing and financial tools in the transition to a market without enhanced tariffs. 

 

PV2.4 High efficiency PV modules based on next generation crystalline silicon solar cells:  

Projects shall aim at i) the development of new device architectures and approaches such as 

heterojunctions, rear-contact and rear-junction cells, and PERL-like designs, using n- or p-type 

silicon, as well as ii) high-throughput and novel processes for layer deposition, metallisation, 

etc.; including the use of lasers, ion implantation and other advanced options. The goal is 

device, process and equipment design and optimisation in order to achieve cell efficiencies 

above 22% at competitive costs. Projects should cover the entire manufacturing process up to 

the module level and therefore also address cell handling, interconnection, and encapsulation. 

Here the goal is to achieve commercial module efficiencies above 20%. Finally, projects should 

demonstrate module reliability e.g. using climate chamber tests, outdoor testing where possible 

and provide an analysis of the environmental aspects using life cycle analysis approaches. 

 

PV2.5 Solar glass and encapsulation materials:  

The development of thinner, stronger, conformal, lower cost glass through new compositions 

(mineral or organic), novel tempering, novel interlayers and, possibly, new module designs are 

all research topics that would make significant contributions to reducing weight and cost, as well 

as boosting module performance. Currently, the glass used for PV is typically 3 mm thick. A 

meaningful but very ambitious target would be to develop 1 mm glass for PV applications, whilst 

still retaining the necessary functionality and manufacturability. For flexible PV in particular, non-

rigid, light weight, lower cost and high barrier encapsulant and optical glue materials with 

extended lifetimes approaching 40 years would be an optimal but very ambitious long term 

target. Most of the above project topics are long term in nature and, particularly for glass, will 

require significant resources from consortium partners such as glass makers to ensure success. 

 

PV2.6 Concentrator PV technology:  

Development of components (cells, optics, trackers) and demonstration of systems: Projects 

should aim for advanced or novel designs at the component level, i.e. for materials, cells, optics, 

modules or trackers, or on novel system designs. The novel designs should have the potential to 

be manufacturable in a commercial environment and the new products should be not only tested 

as single units but in a statistically relevant way. The reliability and performance must be proven 

within the project. Projects may include the development of suitable manufacturing processes 

and testing sequences. Projects may focus either i) on a specific component like tracker, cell or 

optics, ii) on sub-units like cells and cooling or cells and optics, or iii) on complete CPV systems, 

including inverter and energy management. The outcome of the project must have a clear added 

value in respect to lower cost and performance compared to the existing technologies in CPV. 

 

PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

The first field of interest is the evaluation of the influence of the main impurities and crystallo-

graphic defects on material characteristics and the cell efficiency for advanced crystallization 

techniques like large mono-like ingot growth and various Czochralski (Cz) technologies. Related 

aspects are to increase the sizes of the crystallized materials and the influence of different 

doping species for p- or n-doped material and the optimization of the processes with respect to 

yield. In order to have high sensitivity and comparability, a limited number of advanced industrial 



 

 

high-efficiency manufacturing cell processes will be used as an evaluation tool. The second field 

of interest is wafering. It has been demonstrated by using advanced equipment and adapted 

wires that it is possible to cut substrates as thin as 80 micron. The envisaged projects would aim 

at the fast evaluation and development of dedicated equipment to do fast evaluation of thin 

wafers in terms of microcracks, lifetime and wafer strength, and to correlate this with the details 

of the wafering process (new types of wires and slurries, ...). The outcome of these projects 

should aim at an industrial process with 80-100 micron wafer and a yield of 95 %. 

 

Topics for SOLAR-ERA.NET transnational call CSP2 

 

CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components:  

Innovative actions for cost reduction could be related to low cost structures, low cost reliable 

joints, new absorber tube manufacturing, new mirrors and other innovations in key components. 

Mirrors with higher reflectivity, new absorber tubes characteristics, advanced solar receivers and 

an improvement in the general layout of the plant will maximize the electricity produced, and 

hence increase the overall efficiency of the system. These efforts not only apply to the project 

itself but also to O&M routines. For example, new developments in mirror cleaning procedures 

present an obvious opportunity to increase the production of the plant. 

 

CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation with conventional or renewable 

sources:  

On one hand, improvements shall be achieved through hybridisation, i.e. biomass firing in 

auxiliary burners, pilot demonstration on solar/biomass and solar / natural gas or solar 

integration tests into existing fossil fuelled plants and, on the other hand, through new design 

storage tanks/systems.  

 

CSP2.3 New fluids for CSP plants:  

New transfer fluids shall be designed to reduce the freezing point and to increase the maximum 

temperature without chemical degradation. Besides this, innovation in less environmentally 

hazardous oils would be a step forward towards more sustainable plants. Also, molten salts for 

power plants with thermal storage should be improved. To achieve such improvements, 

research must be carried out not only on the fluids but also on the materials (solar receivers, 

pipes, pumps, etc.) in contact with the fluid. 

 

CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles: 

Using other cycles such as Brayton or Stirling cycles may provide significant advantages in 

future plant designs. 

 

3.4 Funding Rules 

 

Within these SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2, the funding rules of the 

national / regional agencies apply. Prior to submitting a preproposal, all project partners 

seeking funds have to contact their funding agency / contact point.  



 

 

The level of funding available will be determined by the rules of the relevant funding agency. 

Information about the specific funding rules and applicable topics will be provided via the 

person in charge of the respective national / regional agencies (see Table 1). Some relevant 

information is provided in Section 6 of these guidelines. 

Each project partner will receive funds from his / her national or regional agency. No 

common source of funds (“common pot”) will be provided with respect to these calls. 

Each project partner will be responsible for the preparation and submission of all necessary 

reports required by their funding agency in order to obtain funding in full accordance with 

national / regional rules. 

 

3.5 Eligibility Issues 

 

Different eligibility aspects have to be considered: 

• Eligible consortia shall consist of a minimum of 2 partners from 2 different countries (or 

regions in different countries) participating in the respective SOLAR-ERA.NET 

transnational call. At least one partner in the consortium must be from industry. The 

project consortia may involve as many partners as necessary to successfully deliver the 

project. 

• Applicants have to fulfil eligibility criteria of their respective national / regional programme 

/ funding organisation and should contact their national/regional agency as early as 

possible in the process to understand if their project is within scope/eligible. 

• The preproposal and full proposal submission must be recommended by at least 2 

funding organisations from at least 2 different countries (or regions in different countries) 

of the SOLAR-ERA.NET call consortium. 

• SMEs, large companies, academic research groups, universities, public research 

organisations or other research organisations may participate according to their national / 

regional financing regulations (see section 6 for specific regulations). 

 

The roles and activities of each partner within the consortium should clearly add value to the 

objectives of the proposed project. 

Depending on the nature of the project the consortium must demonstrate how it will exploit 

(for each partner) the expected results. Projects must demonstrate clear industrial benefit 

and present a clear exploitation and market plan during and beyond the funded duration of 

the project. 

National / regional funding rules apply; therefore in some cases only certain topics or types 

of organisations are eligible (e.g. some programmes fund only industrial but no academic 

partners or vice versa, basic and/or applied research). 

A consortium agreement between the project partners is required for funding (after final 

funding decision); the principles of the consortium agreement should be clear from the 

application form.  



 

 

Further information is available in Sections 4 and 5. 

 

3.6 Confidentiality 

 

Project proposals and any information relating to them shall be kept confidential in 

accordance with the applicable national / regional legislation. Project proposals shall not be 

used for any purpose other than the evaluation of the applications, making funding decisions 

and monitoring of the project. International experts, which will be invited to evaluate the 

proposals, are required to sign a confidentiality agreement prior to evaluating proposals. 

Successful projects will be expected to provide a non-confidential project summary and 

concise annual reports that will be published on the SOLAR-ERA.NET website in the 

interests of knowledge exchange. Further details of projects are strictly kept confidential. 

3.7 Submission Procedure 

 

The calls are set up as a two-step submission procedure, consisting of a preproposal phase 

and a full proposal phase. The procedure is explained in detail in Chapter 4. Further 

information is available with the Electronic Submission System available, at the latest, by 

end of February 2014. 

 

Table 2: Dates and Deadlines for SOLAR-ERA.NET Transnational Calls PV2 and CSP2 

Date Activities 

15 January 2014 Publication of the SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 

30 April 2014, 17:00 CET Submission of preproposals  

end June 2014 Preproposal feedback to proposers 

2 October 2014, 17:00 CET Submission of full proposals and ev. national / regional funding applications 

end 2014 / start 2015 Final funding decisions communicated to proposers 

Early 2015 Start of projects funded 

 

3.8 Consortium Agreement 

 

A consortium agreement between the project partners will be required. In order to accelerate 

the selection and contract offer process, an outline of the consortium agreement should be 

submitted with the full proposal. 

Models for consortium agreements can be obtained from national and regional funding 

agencies or from the EC IPR Helpdesk: http://www.ipr-helpdesk.org 

The project proposal must be the foundation for the consortium agreement. 



 

 

The purpose of the consortium agreement is to clarify the responsibilities of the partners, 

decision processes inside the project, management of any change of partners, how to 

exploit and/or commercialise the results (for each partner) and IPR issues. 

 

3.9 Project Budget and Duration 

 

The project duration is limited to a maximum of 36 months. National / regional requirements 

may differ from this (see specific requirements from page 16 on.) 

 



 

 

4. Application and Evaluation Procedure for SOLAR-ERA.NET Projects 

 

The SOLAR-ERA.NET application process will be a 2-step procedure: Preproposal and full 

proposal. 

 

1. Before submitting a preproposal, all project partners must contact their respective 

national / regional programme funding organisations in order to discuss the project line-

up and the funding conditions. 

2. A preproposal is mandatory. It has to be submitted by the coordinator through an online 

application form available via www.solar-era.net within the deadline set. 

3. The national / regional organisations will then carry out their eligibility check (and pre-

evaluation) based on the preproposal and the respective national / regional funding rules. 

Applicants will be provided with feedback after the review of their preproposal, including 

the information on whether or not they are recommended for submitting a full proposal. 

Recommendations for the full proposals according to the national / regional rules and 

principles will then be provided. 

4. The preproposal has to be recommended for full proposal submission by the respective 

funding organisations from at least 2 different countries (or regions in different countries) 

of the SOLAR-ERA.NET call consortium. 

5. The full proposal must be submitted by the project coordinator through an online 

application form available at www.solar-era.net respectively within the Electronic 

Submission System (ESS) within the deadline set. Additionally, national / regional funding 

applications may have to be submitted to funding organisations involved / concerned 

according to their specific rules (see section 6). 

6. A centralised evaluation will be performed by independent international evaluators and 

the funding organisations concerned, according to the evaluation criteria specified in the 

call.  

7. Based on the result of the international evaluation within SOLAR-ERA.NET, projects will 

be recommended (or not) for funding by the organisations concerned. In addition, 

national / regional agencies may do their own evaluation according to their requirements. 

The national / regional organisations make the final funding decision. 

 

4.1 Preproposal 

 

The preproposal gives an overview on the whole project. It is mandatory and has to be 

submitted in English by the project coordinator through the online form available at 

www.solar-era.net respectively within the Electronic Submission System (ESS). 

 

The eligibility and evaluation criteria are as follows: 

At the SOLAR-ERA.NET level: 



 

 

• Date and time of receipt of preproposal on or before deadline 

• Presence of requested SOLAR-ERA.NET preproposal form 

• Minimum of 2 partners from 2 different participating countries or regions (Regions must 

be from different countries.) participating in the SOLAR-ERA.NET transnational call PV2 

or CSP2. A minimum of one partner in the project must be from industry.  

• Preproposal project is recommended for submission for a full proposal by at least 2 

funding organisations concerned from at least 2 different countries (or regions in different 

countries) of the SOLAR-ERA.NET call consortium  

 

At the national / regional level: 

• Programme regulations observed if applicable (e.g. presence of requested national / 

regional proposal forms, financial viability check) 

• Funding budget available 

• Assessment of relevance to the national / regional funding programme 

 

After the eligibility check/evaluation of preproposals, project coordinators will be provided 

with feedback from the SOLAR-ERA.NET call consortium, including the information on 

whether or not they are recommended for submitting a full proposal and eventually with 

recommendations for the full proposals according to the national / regional rules and 

principles. Proposal / project coordinators will inform their partners on SOLAR-ERA.NET 

decisions. 

 

4.2 Full Proposal and National / Regional Funding Applications 

 

The full proposal is based on the preproposal. Any major changes in terms of partners, 

objectives and activities, costs and funding have to be explicitly communicated as early as 

possible to SOLAR-ERA.NET coordination office (info@solar-era.net) and to all funding 

agencies involved.  

 

The full proposal describes the project in more detail and all national project parts. In 

addition to the full proposal form provided by SOLAR-ERA.NET, the corresponding national / 

regional funding application form may be requested by the respective funding organisation 

according to their respective programme rules. To receive funding, the national / regional 

parts of the project must fulfil their national / regional criteria. This will create different 

submission and financing situations for partners from different countries.  

 

The eligibility and evaluation criteria are as follows: 

At the SOLAR-ERA.NET level: 

• Date and time of receipt of proposal on or before deadline 



 

 

• Presence of requested SOLAR-ERA.NET full proposal form 

• Minimum of 2 partners from 2 different countries or regions (Regions must be from 

different countries.) participating in the SOLAR-ERA.NET transnational call PV2 or CSP2 

• Preproposal was recommended for submission for a full proposal by at least 2 funding 

organisations from at least 2 different countries (or regions in different countries) of the 

SOLAR-ERA.NET call consortium. A minimum of one partner in the project must be from 

industry. 

 

At the national / regional level: 

• Programme regulations observed if applicable (e.g. presence of requested national / 

regional full proposal forms, financial viability check) 

• Funding budget available 

 

The evaluation is carried out on the transnational as well as according to national / regional 

requirements which for some funders may include additional assessment. The evaluation 

procedure is outlined below: 

1. Evaluation by independent international experts: The full project proposal is evaluated 

with regard to i) its potential commercial impact / relevance to industrial and market needs 

/ contribution to the Solar Europe Industry Initiative and added transnational value, ii) 

scientific and technological excellence and iii) quality and efficiency of the implementation 

and the management by international experts. (International experts are required to sign 

a confidentiality agreement prior to undertaking any project evaluations.) The evaluation 

form is available on www.solar-era.net. The common scientific / technical evaluation is 

forwarded to the relevant funding agencies. Funding agencies include these scientific / 

technical evaluations within their national / regional evaluation. 

2. Evaluation on the national / regional level: some of the participating national / regional 

agencies reserve the right to do their own evaluation of the respective funding 

applications, based on the individual merits of the project elements viewed in the context 

of the proposed transnational project and the roles of the national / regional project 

partners. 

3. Ranking: Based on the evaluations, the projects are ranked. In principle, a higher ranking 

increases the chances of projects for being funded. Yet, funding availability and other 

relevant issues on national / regional level can have an impact on fundability of projects. 

4. Proposals for funding: The Call Committee with representatives from SOLAR-ERA.NET 

organisations participating in the transnational call and potentially funding projects will 

commonly propose the funding of projects to the national / regional agencies. 

5. Funding decisions: The national / regional agencies make the final funding decision 

according to their requirements and rules.  

 

 

 



 

 

5. Funding and Reporting 

 

5.1 Contract 

 

Funding contracts are dealt with directly between the project partners and their national / 

regional funding agencies.  

 

5.2 Start and Instalments 

 

Depending on the national / regional regulations, a pre-condition for transferring the first 

funding instalments might be the existence of a consortium agreement that also includes 

IPR related issues. 

As the national funding contracts may not all become effective at the same time, the project 

parties i) usually do not receive the instalments and ii) usually are not reviewed / monitored 

on national / regional level at exactly the same time. The national / regional funders will aim 

to agree a common start date for recommended projects. 

 

5.3 Monitoring 

 

Each project partner will be responsible for the necessary reporting to their funding agency 

according to national / regional rules in order to obtain and maintain funding during the 

lifetime of their portion of the project.  

Apart from the national / regional project review, the transnational cooperation aspects will 

be monitored on the SOLAR-ERA.NET level. The project coordinator is responsible in 

providing concise reporting according to the requirements (concise reporting at the start and 

end of project with a publishable summary and further information for internal reporting, 

participation in questionnaires). 

Any substantial change in an on-going project must be reported immediately to the involved 

funding organisations. The project partners should be aware that changes might have 

effects on funding. 

 

5.4 Dissemination 

 

Project partners are required to refer to SOLAR-ERA.NET in their publications, exhibitions, 

lectures and press information concerning results of the SOLAR-ERA.NET projects.  

To demonstrate the added value of transnational cooperation projects, results from the call 

shall be disseminated. This process can be tackled via different channels, e.g.: 



 

 

• Conferences with relevant stakeholders to inform about the project results. 

• Publication of a short outline of funded projects on the SOLAR-ERA.NET and national / 

regional websites. This information may also be used by SOLAR-ERA.NET for further 

dissemination. Further details of projects are strictly kept confidential. They can be 

published only in agreement with the project partners and where there is value in doing 

so. 

• Press conferences and workshops. 

 

 

6. Eligible RTD Topics and Activities as well as Specific Requirements  

 

Eligible topics and types of RTD activities are shown in table 3 for each funding organisation 

participating in SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2. Type of activity is as 

follows: 

I = Industrial / applied research 

E = Experimental development 

F = Fundamental / basic research 

 



 

 

Table 3a: Eligible topics and RTD activities per funding organisation participating in SOLAR-ERA.NET transnational 

call PV2 highlighted in orange. 

Country / Region Organisation Topic PV2.1 
Innovative 

processes for 
inorganic 

thin-film cells 
& modules 

Topic PV2.2 
Dedicated 

modules for 
BIPV design 

and 
manufacturing 

Topic PV2.3 
Grid 

integration & 
large-scale 
deployment 

of PV 

Topic PV2.4 
High-efficiency 

PV modules 
based on next 
generation c-Si 

solar cells 

Topic PV2.5 
Solar glass 

and 
encapsu-

lation 
materials 

Topic PV2.6 
Concen-
trator PV 

technology 

Topic PV2.7 
Si feedstock, 
crystallisation 
and wafering 

 

Austria  FFG I+E I+E I+E I+E I+E I+E I+E 

Belgium-Flanders  IWT  I  I  I  I  I  I  I 

Belgium-Wallonia  SPW  I  I  I  I  I  I   

Cyprus  RPF I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

Denmark  energinet.dk   I + E I + E     

Finland  TEKES  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

France  ADEME  I+E+F I+E+F  I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 

Germany  PtJ  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

Germany-NRW ETN E I F+I F I   

Israel  MNIEW-SC I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

Netherlands, the  NL Agency I+E (+F)  I+E (+F)  I+E (+F)  I+E (+F) I+E (+F)  I+E (+F)  I+E (+F)  

Poland  NCBR I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 

Spain  MINECO I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 

Sweden  SWEA I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 

Switzerland  SFOE I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

Turkey  Tübitak  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

UK  TSB  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E  I+E 

 

 

Table 3b: Eligible topics and RTD activities per funding organisation participating in SOLAR-ERA.NET transnational 

call CSP2 highlighted in orange. 

Country / Region Organisation Topic CSP2.1 

Cost reduction and 
efficiency increase in 

components 

Topic CSP2.2 

Dispatchability through 
storage and 
hybridisation 

Topic CSP2.3 

New fluids for CSP 
plants 

Topic CSP2.4 
Innovative 

thermodynamic cycles 

Austria FFG I+E  I+E  I+E  I+E 

Belgium-Wallonia  SPW  I I  I  

Cyprus  RPF I+E  I+E  I+E  I+E 

France  ADEME  I+E+F I+E+F I+E+F  

Germany  PtJ I+E I+E I+E  

Germany-NRW ETN E I+F F  

Israel  MNIEW-SC I+E I+E I+E I+E 

Poland  NCBR I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 



 

 

Spain  MINECO I+E+F I+E+F I+E+F  

Sweden  SWEA I+E+F I+E+F I+E+F I+E+F 

Switzerland  SFOE I+E I+E I+E I+E 

Turkey  Tübitak I+E I+E I+E I+E 



 

 

The specific requirements of funding organisations participating in SOLAR-ERA.NET 

transnational calls PV2 and CSP2 are listed in the tables below.  

 

Austria 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2, FFG, Austria 

Agency  Austrian Promotion Agency (FFG) – Austria  

Contact i) Anita Hipfinger (for call implementation and helpdesk): anita.hipfinger (at) ffg.at, +43 5 7755 5025 

ii) Elvira Lutter (for strategic and general issues): elvira.lutter (at) klimafonds.gv.at 

iii) Theodor Zillner (for strategic and general issues): theodor.zillner (at) bmvit.gv.at 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The organisations which are eligible for funding and the eligibility criteria for cooperation are listed in the national guidelines 
(www.ffg.at/SOLARERANET) 

The national rules on eligible costs for Austrian participants are available from the FFG at www.ffg.at/kostenleitfaden.  

Universities can claim max. 20% overhead costs as an additional charge to the personnel costs.  

For further Information (possible Instruments, usual funding rules) please go to www.ffg.at/SOLARERANET 

Budget 0,5 million euro (for both PV2 and CSP2) 

Further 
specification 

FFG conducts a formal review of all nationally relevant project proposals including the examination of the application 
formalities, especially the fulfilment of prerequisites specific to the offered funding instruments; reporting on relevant 
projects previously funded by FFG programmes; examining the financial aspects of the proposal; financial audit of 
applicants; available funding budget vs. requested budget by individual partners; relevance to the call goals.  

 

 



 

 

Belgium-Flanders 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2, IWT, Flanders, Belgium 

Agency  IWT, Flanders Belgium 

Contact Elsie De Clercq, edc (at) iwt.be 

Sara Van Overmeire, svo (at) iwt.be 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / Applied research 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports, through its “industrial R&D project” scheme for companies (“SME-scheme” included) all 
firms, from SMEs to LEs with a Flemish seat. To implement the project, the applicant may also work with other firms (as 
partner or as subcontractors) and with ROs (outsourcing or as research partner). 

The basic funding rate of the “industrial R&D project” scheme is 25% for development projects and 40% for research 
projects. Within the SME scheme the basic funding rate is 25%. 

Additional support may be granted. Small firms (SEs) may be eligible for an additional 20% and mid-sized firms (ME’s) for 
an additional 10%. Since the project involves substantial collaboration at the international level, it is eligible for an 
additional 10%. The total funding percentage cannot exceed 60%. 

Budget 1 million euro (PV2 call only) 

Further 
specification 

National application forms have to be handed in to IWT at the same deadline as the full proposal phase – download from 
www.iwt.be  

 



 

 

Belgium-Wallonia 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with SPW, Wallonia, Belgium 

Agency  Service Public de Wallonie (SPW) 

Contact Julie Marlier, julie.marlier (at) spw.wallonie.be, +32 81 33 45 49 (for eligibility issues) 

Laurence Polain, laurence.polain (at) spw.wallonie.be, +32 81 48 63 42 (for scope) 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials  

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

The Agency does not support projects in the following topics: 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

Type of RTD SPW supports applied research projects 

Eligible 
applicants 

SPW potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises (40% of total costs) 

• Small and Medium Enterprises (from 60 to 80% of total costs) 

• Research Centres (75% of total costs) 

• Universities (100% of total costs) 

Eligibility criteria : 

- The project cannot receive double funding; 

- The budget for the Walloon partners should follow the SPW-DGO6 cost model; 

- The funding rate will be the maximum allowed by the decree of the 3rd of July 2008; 

- The beneficiary must have a stable financial situation; 

- The beneficiary must have Operational offices in the Walloon Region; 

- The project must add benefit to the regional economy; 

- All information needed for evaluation should be available; 

- A Walloon complementary funding request’s form must be submitted to the SPW-DGO6 for full proposal. 

Budget 0,5 million euro (flexible) 

Further 
specification 

Participation of a private company is mandatory ( minimum 40% of total Walloon budget). 

National application forms have to be submitted within five working days after the call deadline – download from 
http://recherche-technologie.wallonie.be/go/era-nets/solar.html. 

A financial viability check has to be carried out before being recommended for full proposal. 

Please contact Julie Marlier to receive the SPW-DGO6 cost model. 

 



 

 

Cyprus 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2, RPF, Cyprus 

Agency  Research Promotion Foundation (RPF), Cyprus 

Contact Ioanna Sergidou Loizou, +357 22205047, iloizou (at) research.org.cy, 

Topics All topics of PV2 and CSP2 will be supported. 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The Host Organisation (HO) of the Cypriot Consortium could be: 

• Research / Academic Organisation (cat. Α.1 and Α.2), or  

• Enterprise (cat. B.1, B.2, B.3 and B.4), or 

• Public Benefit Organisation (cat. Γ.1 and Γ.2),  

located permanently in the areas under the control of the Republic of Cyprus (excluding the UK Sovereign Base Areas). 

The participation of Partner Organisations (PA) in the Cypriot Consortium is not compulsory. However, the Cypriot 
consortium may include up to three (3) Partner Organisations. 

Funding rates can be obtained from relevant national call documents. 

Proposals with score less than 10 out of 15 points will not be funded by the RPF 

Budget 0,2 million euro (covering both PV2 and CSP2 calls) 

Further 
specification 

Please refer to the National Call documents (available on RPF webpage http://www.research.org.cy) 

 

 

Denmark 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2 with Energinet.dk (ForskEL), Denmark 

Agency  Energinet.dk (ForskEL), Denmark  

Contact Jesper Bergholdt Soerensen 

jbh (at) energinet.dk 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Non-Profit-Organisations 



 

 

The maximum rate of support for research organisations is 90% of total costs (for all type of R&D); for SMEs: max. 80% for 
Industrial research and max. 60% for Experimental Development of total costs; for LE’s: max. - 65% for Industrial research 
and max. 40% for Experimental Development as defines in the EU State-aid rules. 

Budget 0,3 million euro 

Further 
specification 

National application forms have to be used for the full proposal phase – download from http://www.energinet.dk 

Rules applying to the ForskEL programme have to be used for Danish partners in the ERA NET call. 

 

Finland 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with Tekes, Finland 

Agency  Tekes, Finland 

Contact Karin Wikman, karin.wikman (at) tekes.fi  

Aila Maijanen, alia.maijanen (at) tekes.fi  

Topics Tekes potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

Type of RTD Tekes potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

Tekes potentially supports: 

• SMEs and Large Enterprises  

• Public Research Institutions 

The maximum rate of support for research organisations is up to 70% of total costs; for SMEs up to 60% and for large 
enterprises up to 50%  

More information on funding rates and funding principles: www.tekes.fi/en -> innovation funding 

Budget 0,7 million euro for RTD performers, flexible budget for enterprises 

Further 
specification 

Only consortia under industrial leadership are eligible for funding. Finnish applicants are asked to contact Tekes before 
submission of the preproposal. National application forms are required at the full proposal stage A financial viability check 
will be carried out. More information: www.tekes.fi 

 



 

 

France 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with ADEME, France 

Agency  ADEME (France) 

Contact Yvonnick DURAND (for PV2), yvonnick.durand (at) 
ademe.fr 

Céline COULAUD (for CSP2), celine.coulaud (at) ademe.fr 

Topics The Agency potentially supports projects in the 
following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film 
cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and 
manufacturing PV2.4 High-efficiency PV modules 
based on next generation c-Si solar cells 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next 
generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

 

The Agency does not support projects in the following 
topics: 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment 
of PV 

The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in 
components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

 

The Agency does not support projects in the following topic:  

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

 

Type of RTD The Agency potentially supports all type of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Non-Profit-Organisations 

More precisely, public research labs and other research organisations (public and private), i.e. organisations wich are 
involved in continous scientific research or experimental development activity which are legal entities.  

The maximum rate of support for public research organisations is 100% of total costs (only for Basic Research) and max 
65% for industrial research; for SMEs:  max. 80% for Industrial research (or applied research) and max. 60% for 
Experimental Development; for LE’s: max. 65% for Industrial research and max 40% for Experimental Development 

Budget approx. 0,3 million euro (in total over the PV and CSP area) 

Further 
specification 

National application forms are required at the full proposal stage. More information: contact  yvonnick.durand@ademe.fr or 
celine.coulaud@ademe.fr.  

 



 

 

Germany 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with Projektträger Jülich, Germany 

Agency  Projektträger Jülich, Germany  

Contact Hermann Bastek, h.bastek (a) fz-juelich.de 

Martina Davids, m.davids (a) fz-juelich.de 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Non-Profit-Organisations 
The maximum rate of support for research organisations is 100% of total costs (for all type of R&D); for SMEs: max. 60% 
for Industrial research and max. 35% for Experimental Development of total costs; for LE’s: max. 50% for Industrial 
research and max. 25% for Experimental Development 

Budget Further information available at Projektträger Jülich (see contact). 

Further 
specification 

Only consortia under industrial leadership are eligible for funding. 

National application forms have to be used for the full proposal phase – download from https://foerderportal.bund.de/easy  

A financial viability check has to be carried out before being recommended for full proposal. 

 



 

 

Germany-NRW 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with Projektträger ETN, Germany 

Agency  Projektträger ETN, Germany 

Contact Melanie Schulte, me.schulte (at) fz-juelich.de 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Non-Profit-Organisations 
The maximum rate of support for research organisations is 100% of total costs (for all type of R&D); for SMEs: max. 80% 
for Industrial research and max. 60% for Experimental Development of total costs; for LE’s: max. 65% for Industrial 
research and max. 40% for Experimental Development. 

Budget* 0,5 MEUR  

Further 
specification 

Own application forms have to be used for the full proposal phase (please contact ETN.) 

Projects with participants from NRW should start on 1 January 2015. 

 



 

 

Israel 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with the Ministry of National Infrastructure Energy and Water – Chief 
scientist Office, Israel  

Agency  Ministry of National Infrastructure Energy and Water- Chief scientist Office 

Contact 
i) Gideon Friedmann: gideonf (at) energy.gov.il 

ii) Rona Sarfaty: ronas (at) energy.gov.il 

iii) Igor Derzy: igord (at) energy.gov.il 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for STE plants 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells 

Type of RTD The Agency potentially supports all type of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

Ministry of national Infrastructure, Energy and Water – Chief Scientist potentially supports all research Institutions, namely: 

• Public Research Institutions 

• Research organisations  

The maximum rate of support for applied research is max. 100% of total costs, both for industrial / applied research and 
experimental development. Details depend on the funding instrument used and can be solicited (see contact). 

Budget PENDING (further information at the agency) 

Further 
specification 

Israel funds depend on a national open call for Academia.  

 



 

 

Netherlands 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2, NL Agency, Netherlands 

Agency  NL Agency (Directorate Energy and Climate), Netherlands 

Contact Otto Bernsen, otto.bernsen (at) agentschapnl.nl 

office (at) tkisolarenergy.nl (for call execution) 

Topics The NL Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules  

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing  

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV  

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

The organisations which are eligible for funding and the eligibility criteria for cooperation are listed in the general national 
guidelines http://wetten.overheid.nl/BWBR0026952/geldigheidsdatum_30-01-2013  

Budget To be defined by TKI Solar 

Further 
specification 

Currently the Dutch policy on top sectors, and specifically the top sector energy, forms the context of RTD projects and 
joint calls. In these top sectors there is a special and active role for industry organised in so called innovation contracts. For 
an update of these innovation contracts and international calls, it is important to follow notifications on the NL Agency 
website: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/kp7-calls-topsector-energie 

 

 



 

 

Poland 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2, NCBR, Poland 

Agency  NCBR, Poland 

Contact  Małgorzata Świderska, malgorzata.swiderska (at) ncbr.gov.pl, + 48 22 39 07 279 

Topics NCBR potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Type of RTD NCBR potentially supports all types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

According to The Act of 30 April 2010 on the National Centre for Research and Development following entities are eligible 
to apply:  

• Scientific institutions;  

• Scientific consortia;  

• Scientific networks;  

• Centres of science and industry;  

• Centres of science of the Polish Academy of Sciences;  

• Entrepreneurs with the status of a research and development centre;  

• Organisation units with the status of a legal person and the registered office in the territory of the Republic of 
Poland; 

• Enterprises conducting R&D activity in other than aforementioned organisational form. 

Budget 0,5 million euro (in total for PV and CSP topics), available from 2015 

Further 
specification 

National funding applications must be submitted by Polish project partners to NCBR. 

All Polish project partners submitting national funding applications are obliged to use the rate of exchange of The 
European Central Bank dated on the day of opening the call. 
The maximum rate of support for: 

• research organisations is 100% of total costs (for all type of R&D);  

• small enterprises: 100% for fundamental research, max. 80% for Industrial research and max. 60% for 
Experimental development of total costs;  

• medium enterprises: 100% for fundamental research, max. 75% for Industrial research and max. 50% for 
Experimental development of total costs;  

• large enterprises: 100% for fundamental research, max. 65% for Industrial research and max. 40% for 
Experimental Development of total costs. 

Additional overheads incurred indirectly as a result of the research project; general and administrative expenses are 
accounted for as a lump sum, up to 25% of the remaining eligible costs in a project, without category of “studies, analyses 
and experts’ opinions”, according to the formula: 
overheads = (personnel costs + amortisation + land + operational costs) x % rate 
The maximum rate (in %) of the overheads is the same for all types of entities qualified in the call. 

 



 

 

Spain 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with MINECO, Spain 

Agency  MINECO / Spain 

Contact Severino FALCON, severino.falcon (at) mineco.es 

Juan TRIGO, juanfrancisco.trigo (at) ciemat.es  

José HERRERO, jose.herrero (at) ciemat 

Topics The Agency potentially supports projects in all topics. 

However, for PV, priority topics are: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules. 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing. 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells. 

• PV2.6. Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

Type of RTD The Agency potentially supports all type of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

MINECO potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Non-Profit-Organisations 

More precisely, Public research labs and other research organisations (public and private), i.e. organisations which are 
involved in continuous scientific research or experimental development activity which are legal entities with a registered 
seat in Poland.  

The maximum rate of support for research organisations is 100% of total costs (for all type of R&D); for SMEs: 100% for 
fundamental research, max. 80% for Industrial research and max. 60% for Experimental Development of total costs; for 
SMEs: 100% for fundamental research, max. 75% for Industrial research, max. 50% for Experimental Development; for 
LE’s: 100% for fundamental research, max. 65% for Industrial research and max. 40% for Experimental Development 

Budget PENDING (further information at the agency) 

Further 
specification 

Spanish funds depend on a national open call.  

MINECO and its depending bodies are updating their open call programs for 2014.  

Once the updating is completed, MINECO will confirm the potential support for this ERANET open call and its topics 

 



 

 

Sweden 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with the Swedish Energy Agency, Sweden 

Agency  Swedish Energy Agency (Energimyndigheten) 

Contact Susanne Karlsson, susanne.karlsson (at) swedishenergyagency.se 

Tobias Walla, tobias.walla (at) swedishenergyagency.se 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

• Fundamental / basic research 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium-sized Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Research organisations 

• Other types of organisations 
The maximum rate of support for fundamental research is 100% of total costs; for applied research max. 100% of total 
costs for non-profit research organisations, max. 80% of total costs for SMEs and or max. 65% of total costs for LEs; for 
experimental development max. 100% of total costs for non-profit research organisations, max. 60% of total costs for 
SMEs and max. 40% of total costs for LEs. 

Budget 0,9 MEUR 

Further 
specification 

The SOLAR-ERA.NET proposal forms can be used for the preproposal stage. National application forms have to be used 
in the full proposal phase. Further information can be obtained from the national contact points.  

Funding of enterprise RTD is subject to Swedish legislations Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt 

innovation inom energiområdet (SFS2008:761). 

 



 

 

Switzerland 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with the Swiss Federal Office of Energy, Switzerland 

Agency  Swiss Federal Office of Energy (SFOE) 

Contact Stefan Oberholzer, stefan.oberholzer (at) bfe.admin.ch 

Stefan Nowak, stefan.nowak (at) netenergy.ch  

Topics The Office (or other agencies) potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Type of RTD The Office potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The Office potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium-sized Enterprises 

• Public Research Institutions 

• Research organisations 

• Other types of organisations 

The maximum rate of support for applied research is max. 100% of total costs for non-profit research organisations, max. 
50% of total costs for SMEs and LEs; for experimental development is max. 50% of total costs for non-profit research 
organisations and max. 50% of total costs for SMEs and for LEs. Details depend on the funding instrument used and can 
be solicited (see contact). 

Budget Further information available from the Office. 

Further 
specification 

The SOLAR-ERA.NET proposal forms can be used for the first stage. Depending on the supporting instrument used, 
additional information and/or forms may be required. Further information is available at the office. 

 



 

 

Turkey 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational calls PV2 and CSP2 with Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 
Turkey 

Agency  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Turkey 

Contact Dr. Đsmail Doğan, ismail.dogan (at) tubitak.gov.tr 

Kaan Karaöz, kaan.karaoz (at) tubitak.gov.tr 

Topics The Agency potentially supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallisation and wafering 

• CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components 

• CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation 

• CSP2.3 New fluids for CSP plants 

• CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles 

Type of RTD The Agency potentially supports the following types of RTD, namely: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 

• Public Research Institutions (as subcontractors) 
The maximum and minimum rates of support for large enterprises are 60% and 40% of total costs for industrial 
research, respectively; rate of support for SMEs is 75% for industrial research. 

Budget 2 million euro 

Further 
specification 

Only consortia under industrial leadership are eligible for funding. 

National application forms have to be used for the full proposal phase – download from 
https://eteydeb.tubitak.gov.tr  

A financial viability check has to be carried out before being recommended for full proposal. 

 



 

 

United Kingdom 

 

Specifications for SOLAR-ERA.NET transnational call PV2 with Technology Strategy Board, United Kingdom 

Agency  Technology Strategy Board – United Kingdom 

Contact Christian Inglis, christian.inglis (at) tsb.gov.uk 

Graham Mobbs, graham.mobbs (at) tsb.gov.uk 

Topics The Agency supports projects in the following topics: 

• PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules 

• PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing 

• PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV 

• PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells  

• PV2.5 Solar glass and encapsulation materials 

• PV2.6 Concentrator PV technology 

• PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering 

Type of RTD The Agency potentially supports: 

• Industrial / applied research 

• Experimental development 

The agency does not support academic fundamental research, this is covered by other national programmes 

Eligible 
applicants 

The Agency potentially supports all private and public applicants, namely: 

• Large Enterprises 

• Small and Medium Enterprises 
Up to 50% grant funding for Large Enterprises, up to 60% grant funding for Small and Medium Enterprises 

Budget Up to 1 million Great Britain Pounds.  

Further 
specification 

All UK participants must be separate legal entities. 

Companies must have been trading for at least 12 months and VAT registered and provide evidence they have the 
resources and finances to undertake the project. 

Projects led by a UK company must be managed by the lead partner, project management cannot be subcontracted. 

Companies with fewer than 5 Full Time staff cannot lead a project, unless agreed prior to application with the Technology 
Strategy Board. 

Subcontracting is limited to 25% of the UK partner grant.  

Maximum grant limit is 0,25 million euro per UK partner in any single project.  

No single company can;  

- receive no more than 0,5 million euro from the UK call budget.  
- be a partner in no more than 2 applications for funding from the UK call. 

Applications will be reviewed to identify if there are any obvious reasons for exclusion on the basis of national track record 
such as the participant having already received funding for the same or a very similar activity.  

Eligible costs and rules will mirror those used for industrial partners in the Technology Strategy Board C R & D programme. 
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