Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015
Προς: Όλα τα Μέλη
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο
«Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»
Κυρία/ε,
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου σας ενημερώνει ότι το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) δέχεται αιτήσεις για αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της Κοινής
Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με ακρωνύμιο
«SURPLUS».
Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού
(ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (Ακρωνύμιο: FACCE–
JPI). Στο Δίκτυο FACCE-JPI συμμετέχουν 21 ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην οικοδόμηση
ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων
προκλήσεων που επικεντρώνονται στην αειφόρο γεωργία, στην ασφάλεια τροφίμων και στις
επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Το Δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποκατάσταση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.
Το Έργο «SURPLUS» συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ERANET
COFUND του Ορίζοντα 2020. Στο Έργο συμμετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί
Οργανισμοί και στοχεύει στην δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων με ερευνητικές υποδομές
στον τομέα της εντατικοποιημένης γεωργίας και ειδικότερα στους τομείς της παραγωγής και
μετατροπής βιομάζας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η παρούσα Πρόσκληση της ΠΚΠ με γενικό τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For
Food And Non-Food Systems», καλύπτει τις ακόλουθες τρεις (3) θεματικές περιοχές:
1. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation.
2. Developing markets.
3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture.
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε μία ή
περισσότερες από τις πιο πάνω επιστημονικές περιοχές.
Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης προτάσεων δύο σταδίων με
υποχρεωτική υποβολή Προκαταρκτικής Πρότασης (Pre-Proposal) στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Υποβολής Προτάσεων.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες για υποβολή Προκαταρκτικών και ολοκληρωμένων Προτάσεων
είναι η 04η Μαρτίου 2015 και 01η Σεπτεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

Οι προτάσεις, και στα δύο στάδια, θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο
υποβολής προτάσεων, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στον ιστοχώρο
http://www.submission-faccejpi.com.
Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν φορείς που προέρχονται από
τρεις (3) διαφορετικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Πρόσκληση.
Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για την Πρόσκληση ανέρχεται περίπου
στα 235.000 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 200.000 ευρώ εθνικής
χρηματοδότησης και πρόσθετη (top-up) χρηματοδότηση της ΕΕ το ποσό της οποίας θα
οριστικοποιηθεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων. Η Κυπριακή συμμετοχή σε
προτάσεις μπορεί να αποτελείται από Δίκτυα ενός έως τριών εταίρων που είναι
εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης
είναι 120.000 ευρώ ανά έργο.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Εθνικούς Κανονισμούς Υποβολής Προτάσεων
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση με κωδικό ΚΟΙΝΑ/FACCE SURPLUS/0115 που
επισυνάπτεται. Η Διεθνική Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.faccejpi.com.
Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια
Λειτουργό του ΙΠΕ Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη (+357 22205041, rchrysafi@research.org.cy).
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Λειτουργός,
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
για Γενικό Γραμματέα.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), κατά τη συνεδρία
της 10ης Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε την ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων
στο πλαίσιο της Προκήρυξης της «ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010» (ΔΕΣΜΗ 2009-2010), η οποία είχε εγκριθεί από το
ΔΣ στις 26 Ιανουαρίου 2009.
Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Πρόσκληση) αφορά στη Δράση
«Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα» του Προγράμματος «Διεθνής
Συνεργασία». Η Πρόσκληση περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τους
γενικούς στόχους του Προγράμματος και τους ειδικούς στόχους της Δράσης, 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 ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, όπως επίσης
και αυτούς που καθορίζονται από τη Κοινή Διεθνική Πρόσκληση FACCE SURPLUS.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας

: V. «Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας»

Πρόγραμμα

: Διεθνής Συνεργασία

Δράση

: Συμμετοχή σε Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα

Κωδικός Πρόσκλησης

: ΚΟΙΝΑ/FACCE SUPRLUS/0115

Ημερ. Δημοσίευσης

: 7η Ιανουαρίου 2015

Καταληκτικές Ημερομηνίες : 1ο στάδιο: 04η Μαρτίου 2015, ώρα 14.00, CET

2ο στάδιο: 01η Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 14.00, CET
Συν. Προϋπολογισμός

: περίπου 235.000 Ευρώ

Αρμόδιο Στέλεχος

: Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη (rchrysafi@research.org.cy)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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, τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και το Σχέδιο ERANET του Ορίζοντα 2020 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.
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Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των δικτύων, είναι η διαμόρφωση και
προκήρυξη Κοινών Προγραμμάτων ΕΤΑΚ. Στο πλαίσιο των Κοινών 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.
To IΠΕ συμμετέχει σε τέσσερις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) οι οποίες
στοχεύουν στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων πανευρωπαϊκού ή και
παγκόσμιου χαρακτήρα.
Μια εξ’ αυτών είναι η ΠΚΠ με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές
Αλλαγές» (Joint Programming Initiative «Agriculture, Food Security and Climate Change» Ακρωνύμιο: FACCE), στην οποία συμμετέχουν 21 Ευρωπαϊκές χώρες. H ΠΚΠ-FACCE
στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την
αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επικεντρώνονται στην αειφόρο
γεωργία, στην ασφάλεια τροφίμων και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Το
Δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας, διασφαλίζοντας
παράλληλα και την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.
Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργική
παραγωγή για κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και η διαμόρφωση
ασφαλούς και ποιοτικής διατροφικής αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και
μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
του Ευρωπαϊκού Έργου με ακρωνύμιο «SURPLUS».
Το Έργο «SURPLUS» συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο σχεδίου ERANET
COFUND. Στο Έργο συμμετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και
στοχεύει στη δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων με ερευνητικές υποδομές στον τομέα της
εντατικοποιημένης γεωργίας και ειδικότερα στους τομείς της παραγωγής και μετατροπής
βιομάζας από συστήματα τροφίμων ή μη, στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΣΤΟΧΟΙ
Κύριος στόχος της Δράσης «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.
Ο κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης με γενικό θέμα «Sustainable and Resilient
Agriculture For Food And Non-Food Systems» είναι η εκπόνηση υψηλής ποιότητας
έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της εντατικοποιημένης γεωργικής
παραγωγής και ειδικότερα στην αύξηση, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα της παραγωγής και
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μετατροπής βιομάζας από συστήματα τροφίμων ή μη, λαμβάνοντας υπόψη τις
απαιτούμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες αλλά και τις κλιματικές
αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο.
Επιπρόσθετος στόχος της Πρόσκλησης είναι η δημιουργία μεγαλύτερης ώθησης και
προστιθέμενης αξίας, αποτελεσματικότερη προσέγγιση ερευνητών και η προώθηση
διεπιστημονικών έργων έρευνας και ανάπτυξης, που θα συντονίζονται σε ένα κοινό πλαίσιο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές:
1. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation.
2. Developing markets.
3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture.
Οι πιο πάνω θεματικές περιοχές αναλύονται εκτενώς στο κείμενο της Διεθνικής Πρόσκλησης
Call Announcement το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο
http://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-onResearch-in-Sustainable-and-Resilient-Agriculture.
Με την παρούσα Πρόσκληση το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που εντάσσονται σε μία ή
περισσότερες από τις πιο πάνω θεματικές περιοχές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ
Δραστηριότητες Έργων
Οι δραστηριότητες των Κυπριακών Δικτύων μπορούν να αφορούν σε Βασική Έρευνα,
Βιομηχανική (Εφαρμοσμένη) Έρευνα και Πειραματική Ανάπτυξη.
Το περιεχόμενο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων αναλύεται στο Κεφ. 20 της Προκήρυξης
της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.

Διάρκεια Έργων
Η διάρκεια των έργων μπορεί να κυμαίνεται από 12 μέχρι και 36 μήνες.
Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης των έργων δεν αναμένεται να είναι νωρίτερα από
τον Ιανουάριο 2016 ενώ όλα τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30
Απριλίου 2019.
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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 ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.
Ελάχιστο Διεθνικό Δίκτυο
· Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει φορείς που θα
προέρχονται από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην
Κοινή Πρόσκληση FACCE SURPLUS «Sustainable and Resilient Agriculture For
Food And Non-Food Systems». Οι χώρες που συμμετέχουν αναγράφονται στο Call
Announcement
το
οποίο
βρίσκεται
αναρτημένο
στον
σύνδεσμο
http://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-onResearch-in-Sustainable-and-Resilient-Agriculture. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει όριο για
τον μέγιστο αριθμό μελών του Διεθνικού Δικτύου εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά
στους εθνικούς κανονισμούς (βλέπε παράγραφο «National Regulations» στο Call
Announcement).
· Ο φορέας του Δικτύου που θα αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού
Δικτύου Συνεργασίας, θα έχει και την ευθύνη υποβολής της Πρότασης στο ηλεκτρονικό
εργαλείο.

Κυπριακό Δίκτυο
Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) του Κυπριακού Δικτύου 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
Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων).
Δικαίωμα 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
Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων).

Ο αριθμός των Φορέων που απαρτίζουν το Κυπριακό Δίκτυο μπορεί να κυμαίνεται από ένα
έως τρεις (1-3).
Προϋποθέσεις Συμμετοχής Φορέων και Προσώπων
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 ΔΣ του ΙΠΕ έχει
λάβει απόφαση αποκλεισμού του από τα Προγράμματα του Ιδρύματος,
§ κάθε πρόταση έργου μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα Ιδιώτη Ερευνητή (ΙΕ),

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για την
Πρόσκληση ανέρχεται περίπου στις 235.000 Ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό
ύψους 200.000 Ευρώ εθνικής χρηματοδότησης και πρόσθετη (top-up)
χρηματοδότηση της ΕΕ, το ποσό της οποίας θα οριστικοποιηθεί μετά την τελική
κατάταξη των προτάσεων.
Χρηματοδότηση Έργων
Το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης για το μέρος του έργου που υλοποιείται από το
Κυπριακό Δίκτυο ορίζεται στις 120.000 Ευρώ για το κάθε έργο.
Δεν καθορίζεται ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το σύνολο του έργου, καθώς αυτό
εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων και το ύψος χρηματοδότησης που ο
καθένας από αυτούς μπορεί να εξασφαλίσει από τον εθνικό/περιφερειακό οργανισμό
χρηματοδότησής του.

Τρόπος Χρηματοδότησης
Η Χρηματοδότηση του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις
δόσεις.
Προκαταβολή

: 35% με την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου

Ενδιάμεση Δόση

: μέχρι 45% με την αποδοχή της Ενδιάμεσης Έκθεσης.

Τελική Δόση

: υπόλοιπο επιλέξιμων δαπανών με την αποδοχή της Τελικής Έκθεσης

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων (κατ. Β1, Β2, Β3, Β4), Ιδιωτικών
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (κατ. Α2) και Ιδιωτικών Κοινωφελών Οργανισμών (κατ. Γ.2)
η χορηγία θα παρέχεται ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).

Πριν την καταβολή της κάθε Δόσης 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.
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Επιπρόσθετα, εφόσον διαπιστωθεί για ΑΦ του ιδιωτικού τομέα ότι:
(α) το ύψος του ετήσιου 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
καταβολή των επόμενων Δόσεων θα γίνεται στο στάδιο της Ενδιάμεσης / Τελικής Έκθεσης
με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες της προηγούμενης περιόδου.
Ένταση Ενίσχυσης
Η Ένταση Ενίσχυσης για όλους τους φορείς του Κυπριακού Δικτύου μπορεί να ανέλθει στο
100%.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων (κατ. Β1, Β2, Β3, Β4), Ιδιωτικών
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (κατ. Α2) και Ιδιωτικών Κοινωφελών Οργανισμών (κατ. Γ.2)
η χορηγία θα παρέχεται ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).

Κανόνες και Όροι Χρηματοδότησης
Για την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
§ όλοι οι Κυπριακοί Φορείς που συμμετέχουν σε πρόταση έργου, δικαιούνται
χρηματοδότηση ανεξάρτητα από το ρόλο τους,
§ ο Ιδιώτης Ερευνητής δικαιούται μόνο δαπάνες από τις κατηγορίες «Αμοιβές» και
«Μετακινήσεις» με μέγιστο ποσό τις 10.000 Ευρώ, και
§ οι δαπάνες για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου μπορούν να ανέρχονται
μέχρι 10.000 Ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες (βλ. Κεφ. 20 Προκήρυξης ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010) και τα υποχρεωτικά
όρια για κάθε δαπάνη για τα έργα της παρούσας Πρόσκλησης είναι:
Δαπάνες Προσωπικού: αμοιβές για ερευνητές και τεχνικούς. Καθορίζονται σύμφωνα με τις
συνήθεις πρακτικές του φορέα. Δημόσιοι 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.
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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.
Διάχυση (τουλάχιστον 2%): δαπάνες για διάχυση αποτελεσμάτων προς την επιστημονική
κοινότητα και την κοινωνία (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, ημερίδες κα).
Σε κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) δραστηριότητα Διάχυσης
αποτελεσμάτων στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται δραστηριότητες που
αφορούν στην εμπορική αξιοποίηση προϊόντος ή την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας θα πρέπει να δηλωθούν δαπάνες που
αφορούν στη συμμετοχή σε κοινές συναντήσεις εκπροσώπων των έργων τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Κοινής Πρόσκλησης.
Μετακινήσεις: δαπάνες μετακινήσεων (μέχρι 5 ημέρες ανά μετακίνηση) για σκοπούς
διεκπεραίωσης και συντονισμού της ερευνητικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. Στις
δαπάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να περιλαμβάνεται και το κόστος μετάβασης των
ερευνητών στην εναρκτήρια και τελική συνάντηση που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του
έργου.
Αναλώσιμα: δαπάνες για αναλώσιμα αναγκαία για την υλοποίηση πειραματικών
διεργασιών. Δεν περιλαμβάνονται γραφειακή ύλη, χαρτί, μελάνια, ψηφιακοί δίσκοι κοκ.
Πρόσβαση (μέχρι 10%): Δαπάνες για πρόσβαση 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 Δίκτυο. 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 (βλ.
«National Regulations» / Call Announcement).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων δύο σταδίων με
υποχρεωτική υποβολή προκαταρκτικής πρότασης (pre-proposal) ως εξής:

Προκαταρκτικός Έλεγχος
Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος θα διενεργηθεί τόσο στις Προκαταρκτικές Προτάσεις
(Pre-Proposals) όσο και στις Πλήρεις Προτάσεις (Full Proposals) που θα υποβληθούν,
από:
(α) Τη Γραμματεία της Πρόσκλησης (Call Office), η οποία θα ελέγξει τα κριτήρια
επιλεξιμότητας των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων και,
(β) τους Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης, οι οποίοι θα ελέγξουν τους αντίστοιχους
εθνικούς κανονισμούς επιλεξιμότητας.

Κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση των
προτάσεων από το ΙΠΕ
Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
σε σχέση με το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας.
Διάρκεια: ελέγχεται εάν η διάρκεια έργου είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.
Προϋπολογισμός: ελέγχεται κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός για το Κυπριακό
Δίκτυο Συνεργασίας δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης (120.000 Ευρώ).

Κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου που θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση
προτάσεων από το Δίκτυο του

FACCE SURPLUS (για αναλυτικότερη επεξήγηση

βλέπε παράγραφο «Eligibility Criteria» στο Call Announcement).
Εγκυρότητα Υποβολής: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβάλλεται εμπρόθεσμα και
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής και την καθορισμένη γλώσσα.
Διάρκεια: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι απαιτήσεις σχετικά με τη διάρκεια του
Έργου.
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Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις
σε σχέση με το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας. Σημειώνεται ότι, ενδεχόμενη μη επιλεξιμότητα
ενός ή περισσοτέρων συνεργαζόμενων φορέων του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας, θα έχει
ως αποτέλεσμα τη μη προώθηση της πρότασης στο επόμενο στάδιο.
Επιπρόσθετα, ελέγχεται κατά πόσο ο Συντονιστής εργάζεται σε φορέα που εδράζεται σε μία
εκ των χωρών που συμμετέχουν στην Κοινή Πρόσκληση.
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. Ταυτόχρονα ελέγχεται η συμβατότητα με τις εθνικές προτεραιότητες των
χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνικό Δίκτυο.
Πεδίο Εφαρμογής: ελέγχεται κατά πόσο η έκταση και η κλίμακα του προτεινόμενου
ερευνητικού έργου υπερβαίνει τη μία χώρα.

ΣHMANTIKΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (δεν αποτελεί κριτήριο Προκαταρκτικού Ελέγχου): Θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι προτάσεις να εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές της
Πρόσκλησης και να εξυπηρετούν τους στόχους της. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχεται η
συμβατότητα με τις εθνικές προτεραιότητες των χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνικό
Δίκτυο.

Οι

ενδιαφερόμενοι

Κανονισμούς/Προτεραιότητες

μπορούν

να

ενημερώνονται

για

τους

Εθνικούς

από το National Regulations και προτρέπονται

να

επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής που φαίνονται στον Πίνακα National Contact
Persons τα οποία περιλαμβάνονται στο Call Annoucement.

Επιστημονική Αξιολόγηση Προτάσεων
Οι Προτάσεις που θα πληρούν τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου θα προωθηθούν για

επιστημονική αξιολόγηση. H επιστημονική αξιολόγηση της κάθε πρότασης γίνεται κεντρικά
από

Επιτροπή

Αξιολόγησης

στην

οποία θα συμμετάσχουν

διεθνείς

ανεξάρτητοι

εμπειρογνώμονες. Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες.
Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων θα γίνει από κοινού απο τις χώρες που συμμετέχουν στην
Κοινή Πρόσκληση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σύνθεση της Επιτροπής
Αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΚΠ FACCE www.faccejpi.com.
Κατά την επιστημονική αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Προτάσεων εφαρμόζονται τα πιο
κάτω κριτήρια:
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·

Relevance to the scope of the call in the context of the FACCE-JPI Research Agenda
Core Theme 2

·

European Added Value

·

Potential Scientific and/or technological excellence

Με βάση τα αποτελέσματα της επιστημονικής αξιολόγησης των Προκαταρκτικών
Προτάσεων, οι Εθνικοί Φορείς Χρηματοδότησης θα επιλέξουν από κοινού τις προτάσεις που
θα προωθηθούν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας.
Το αποτελέσματα αξιολόγησης Προκαταρκτικών Προτάσεων θα κοινοποιηθούν από το Call Office
του Δικτύου FACCE-JPI στους συντονιστές των Διεθνικών Δικτύων Συνεργασίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρόθεση του Δικτύου της ΠΚΠ-FACCE είναι να προωθηθούν στο
2ο στάδιο περίπου τριπλάσιος αριθμός προτάσεων σε σχέση με αυτές που δύναται να
χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης και το διαθέσιμο
προϋπολογισμό της κάθε χώρας.

Πλήρης Πρόταση
Οι Συντονιστές των επιτυχημένων Προκαταρκτικών Προτάσεων θα κληθούν να υποβάλουν Πλήρεις
Προτάσεις (Full Proposals) στο 2ο στάδιο. Οι Πλήρεις Προτάσεις (Full Proposals) που θα

πληρούν τα κριτήρια Προκαταρκτικού Ελέγχου θα προωθηθούν για επιστημονική
αξιολόγηση.
Κατά την επιστημονική αξιολόγηση οι ανεξάρτητοι κριτές καλούνται να αξιολογήσουν τις
προτάσεις με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
·

Excellence: Scientific and/or technological excellence – Quality of the transnational
project,

·

Impact: Potential Impact,

·

Implementation: Quality and efficiency of the implementation and management.

Το εύρος βαθμολογίας για κάθε κριτήριο θα κυμαίνεται από 1-5 με κατώτατο όριο
επιλεξιμότητας ανά κριτήριο το 3 και συνολικό κατώτατο επιλέξιμο όριο το 10.
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Συστήνεται όπως κατά την ετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μελετήσουν
προσεκτικά τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναλύονται εκτενώς στη Διεθνική
Πρόσκληση (Call Announcement).

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Η διαδικασία Διαπραγμάτευσης γίνεται με βάση τις πρόνοιες του Κεφ. 22 της Προκήρυξης
της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.

Κλήση σε Διαπραγμάτευση
Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα κληθούν για διαπραγμάτευση γίνεται από κοινού
από τους Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
επιστημονικής αξιολόγησης και το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε χώρας.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής το ΙΠΕ θα επιδιώξει κατά προτεραιότητα τη
κλήση για διαπραγμάτευση των έργων με τη ψηλότερη βαθμολογία.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει από το «Call Office» το οποίο θα ενημερώσει
τους Συντονιστές των Προτάσεων.

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
Μετά την κλήση για Διαπραγμάτευση ο Συντονιστής (ΣΕ) κάθε Δικτύου Κυπριακής
Συμμετοχής θα κληθεί να υποβάλει στο ΙΠΕ συμπληρωμένα έντυπα που αφορούν στην
περιγραφή των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου, αναλυτικό προϋπολογισμό, 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),
§ οι δαπάνες που προβλέπονται είναι αναγκαίες και επιλέξιμες,
§ οι μεθοδολογικές τροποποιήσεις που τυχόν εισηγήθηκαν οι κριτές που διενήργησαν
την επιστημονική αξιολόγηση της πρότασης έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της
υλοποίησης των εργασιών,
§ έχει ετοιμαστεί, υπογραφεί και υποβληθεί το Συμφωνητικό Δικτύου 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).
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Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, θα ζητηθεί να
υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία, προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των φορέων του
ιδιωτικού τομέα με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις:
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.
iv. Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και
2012 (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη).

Τελική Απόφαση
Η τελική απόφαση για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται με βάση τα αποτελέσματα
της Διαπραγμάτευσης 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 στον ΑΦ που αφορά στο τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί από το Κυπριακό
Δίκτυο. Το Συμβόλαιο υπογράφουν εκπρόσωποι του ΙΠΕ και του ΑΦ, καθώς επίσης και ο
Συντονιστής του Δικτύου Κυπριακής Συμμετοχής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαχείριση και παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από το ΙΠΕ σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 (Κεφ. 23) και της Εγκυκλίου Διαχείρισης
Έργου, όπως επίσης και από το Δίκτυο FACCE-JPI.

Εκθέσεις Προόδου
Για τα έργα της παρούσας Πρόσκλησης θα υποβάλλονται από το Συντονιστή του Κυπριακού
Δικτύου προς το ΙΠΕ:
§ Εξαμηνιαίες/Περιοδικές Συνοπτικές Εκθέσεις Προόδου.
§ Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου με τη συμπλήρωση της μισής διάρκειας του έργου.
§ Τελική Έκθεση Προόδου με την ολοκλήρωση του έργου.
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Αξιοποίηση και Διάχυση Γνώσης
Οι όροι αξιοποίησης και διάχυσης της παραγόμενης γνώσης που θα προκύψει από τα έργα
περιγράφονται στο Κεφ.24 της Προκήρυξης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει δύο στάδια.

Έντυπα και Τρόπος Υποβολής
1ο Στάδιο (Προκαταρκτική Πρόταση – Pre Proposal)
Στο 1ο στάδιο, ο Συντονιστής της διεθνικής πρότασης πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την
Προκαταρκτική Πρόταση (Pre-Proposal), χρησιμοποιώντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο και το
ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής πρότασης μέσω του ιστοχώρου http://www.submissionfaccejpi.com.
Η Προκαταρκτική Πρόταση μπορεί να υποβληθεί και να αναθεωρηθεί με νεότερη έκδοση πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν με το Call Office του Δικτύου FACCE-JPI.

2ο Στάδιο (Πλήρης Πρόταση – Full Proposal)
Οι Συντονιστές των επιτυχημένων Προκαταρκτικών Προτάσεων που θα κληθούν να υποβάλουν
Πλήρεις Προτάσεις (Full Proposals) στο 2ο στάδιο θα λάβουν σχετική πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
εργαλείο υποβολής. Για τα Έντυπα Υποβολής καθώς και για το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει η
Πλήρης Πρόταση, θα αναρτηθούν σχετικές πληροφορίες στο ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής του
Δικτύου FACCE-JPI πριν από την έναρξη του 2ου σταδίου. Προσχέδιο εντύπου πρότασης 2ου σταδίου
περιλαμβάνεται στο κείμενο της Διεθνικής Πρόσκλησης (Call Announcement).

Σε σχέση με την υποβολή των προτάσεων σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:
(α) Τα ακόλουθα στοιχεία («core data») που θα περιλαμβάνονται στην Προκαταρκτική
Πρόταση, θα εισαχθούν αυτόματα στην Πλήρη Πρόταση και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά
το 2ο στάδιο της διαδικασίας:
§

Τίτλος Έργου

§

Ακρωνύμιο Έργου

§

Διάρκεια του Έργου συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων ημερομηνιών
έναρξης και λήξης
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§

Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας (Όνομα/Τύπος Οργανισμού και χώρα προέλευσης)

§

Συντονιστής Έργου

§

Συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση για κάθε φορέα

(β) Τα πιο πάνω στοιχεία και η σύντομη περίληψη του Έργου θα δημοσιευτούν από το
Δίκτυο της ΠΚΠ-FACCE για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν.
(γ) Η Πρόταση ή άλλα σχετικά στοιχεία δεν υποβάλλονται στο ΙΠΕ, μέχρι το στάδιο της
Διαπραγμάτευσης.

Χρόνος Υποβολής
Προκαταρκτική Πρόταση (pre-proposal)
Η καταληκτική ημερομηνία για την Προκαταρκτικής Πρότασης είναι η 4η Μαρτίου
2015, ώρα 14.00 CET.

Πλήρης Πρόταση (full proposal)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Πλήρους Πρότασης είναι η 1η Σεπτεμβρίου
2015, ώρα 14.00 CET.

Γλώσσα
Η γλώσσα υποβολής πρότασης είναι η αγγλική.

Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας θα υποβληθούν στο ΙΠΕ, γίνεται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και τον
Κανονισμό του ΙΠΕ σε Σχέση με τη Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο εν λόγω Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον ιστοχώρο του Ιδρύματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα αναγκαία έγγραφα και έντυπα, όπως επίσης και άλλο πληροφοριακό υλικό
διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.faccejpi.com. 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.
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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 Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που βρίσκεται
στον ιστοχώρο του FACCE-JPI (www.faccejpi.com) αλλά και στην ιστοσελίδα του
ΙΠΕ (www.research.org.cy),
§ την «Προκήρυξη της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010»,
§ την «Εγκύκλιο Διαχείρισης Έργων ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010».

Στοιχεία Επικοινωνίας
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

1. Mε την αρμόδια Λειτουργό, Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη:
Τηλέφωνο

: 22205041

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

: rchrysafi@research.org.cy

2. Mε το ΙΠΕ:
§ Τηλέφωνο

: 22205000

§ Τηλεομοιότυπο

: 22205001

§ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

: ipe@research.org.cy
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