Λευκωσία, 1 Iουλίου 2014

ΠΡΟΣ:

΄Ολους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον τομέα της Επιστήμης
και Μηχανικής Υλικών

Κυρία/ε,
Συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση του Ιδρύματος Προώθησης ΄Ερευνας (ΙΠΕ)
αναφορικά με την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια σειρά από θεματικά
πεδία στον τομέα της επιστήμης και μηχανικής υλικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του ΙΠΕ, www.research.org.cy.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με την αρμόδια λειτουργό κα. Μαρία Ανδρέου – Ιερείδου στο
τηλέφωνο 22-205063, mandreou@research.org.cy
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το Δίκτυο M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει
ανακοινώσει στις 6 Ιουνίου 2014 Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί
ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις. Η Πρόσκληση
καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integrated Computational Materials Engineering (ICME)
New Surfaces and Coatings
Composite Technology
Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
Materials for Health
Functional materials focusing on sensors

Το δίκτυο M-ERA.NET αποτελείται από 36 οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας από 25 χώρες
και στοχεύει στην ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και
οργανισμών
χρηματοδότησης,
σε
θέματα
Επιστήμης
και
Μηχανικής
Υλικών
συμπεριλαμβανομένων των μικρο- και νανοτεχνολογιών και την προκήρυξη κοινών, διεθνικών
προσκλήσεων χρηματοδότησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Οι Προτάσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια, στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (https://www.mera.net/joint-call-2014 ) από το Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας, συμπληρώνοντας
τα έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Ως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής
Προτάσεων έχουν ορισθεί η 16η Σεπτεμβρίου 2014 και η 18η Φεβρουαρίου 2015 για το πρώτο
και δεύτερο στάδιο αντίστοιχα.
Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις (3) εταίρους
που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν
στη Διεθνική Πρόσκληση. Τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να προέρχεται από
ευρωπαϊκή χώρα.
Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται στα
200.000 Ευρώ και καλύπτει και τα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία. Το Κυπριακό Δίκτυο
Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρεις εταίρους που
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αιτηθεί χρηματοδότηση μέχρι
100.000 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η
Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET (https://www.mera.net/joint-call-2014) και στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ΚΟΙΝΑ/Μ-ERA.NET/0614»
που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΙΠΕ (http://www.research.org.cy).
Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες και για δικτύωση με φορείς του εξωτερικού μπορείτε
να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Μαρία Ανδρέου-Ιερείδου (Τηλ: 22205063, Ηλ.Ταχ: mandreou@research.org.cy).

