Λευκωσία,
Λ
31 Μαρτίο
ου 2016
ΠΡΟΣ:

Όλα
α τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Εκπ
παιδευτικό
ό Εργαστή
ήριο Πρόγ
γραμμα «Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΑ
ΑΣ 2020»
25 Απριλίου
Α
2016

πριακό Εμπ
πορικό και Βιομηχαννικό Επιμεελητήριο (Κ
ΚΕΒΕ) σε σ
Το Κυπ
συνεργασίία με το
Ίδρυμα
α Προώθησ
σης Έρευνας (ΙΠΕ) δ
διοργανώνο
ουν Εκπαιδ
δευτικό Ερ
ργαστήριο με θέμα
‘To Πρ
ρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝ
ΝΤΑΣ 2020»
» με Μία Ματιά’.
Μ
Το Εργγαστήριο θα
θ πραγμα
ατοποιηθεεί τη ∆ευτέέρα, 25 Απριλίου
Α
2016 στο
ο ΚΕΒΕ
ος
(Λεωφόρος Γρίίβα ∆ιγεν
νή 38 & Οδός ∆εληγιώργ
∆
η 3, 7
΄Οροφος
ς), στη
Λευκω
ωσία και θα
α διαρκέσειι από τις 09
9:00 μέχρι τις 13:00
0.
To Πρό
όγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤ
«
ΤΑΣ 2020»
» είναι το Πρόγραμμ
μα Πλαίσιοο για την Έρευνα
Έ
και την
ν Καινοτο
ομία της Ευρωπαϊκή
Ε
ής Ένωση
ης (Ε.Ε.) συνολικού
σ
προϋπολο
ογισμού
ύψους περίπου 80
8 δις ευρώ
ώ για την π
περίοδο 2014 - 2020.
Περιεχ
χόμενο
Στόχοςς του Ερ
ργαστηρίου
υ είναι ννα ενημερ
ρώσει του
υς συμμεττέχοντες για το
περιεχό
όμενο, τη
η δομή και τουςς κανόνεςς συμμετο
οχής τουυ Προγρά
άμματος
«ΟΡΙΖΟ
ΟΝΤΑΣ 20
020», να εξηγήσει το
ον τρόπο που
π λειτου
υργεί το Πρ
ρόγραμμα από τη
διαμόρφωση τωνν Προγραμ
μμάτων Ερ
ργασίας κα
αι τη δημο
οσίευση τω
ων Προσκλήσεων
άσεων μέχρι την υπο
οβολή των
ν προτάσεω
ων και τηνν αξιολόγησ
σή τους
Υποβολλής Προτά
καθώς και να
α καθοδηγήσει το
ους συμμετέχοντες στις διιαθέσιμες πηγές
πληροφ
φόρησης. Έμφαση
η θα δο
οθεί στις ευκαιρίε
ες που υπάρχου
υν στο
Πρόγρ
ραμμα για τις Επιχειιρήσεις.
δευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής
Ε
(Ε
ΕΣΕ) της Κύπρου για το
Εκπαιδ
Πρόγρα
αμμα.
Οι ενδια
αφερόμενο
οι μπορούν
ν να βρουνν περισσόττερες πληρ
ροφορίες γγια το περιεεχόμενο
του Εργγαστηρίου στο αναλυ
υτικό Πρόγγραμμα.
α Στόχος
Ομάδα
Το Εργγαστήριο με θέμα ‘To Πρόγ
γραμμα «Ο
ΟΡΙΖΟΝΤΑ
ΑΣ 2020»» με Μία Ματιά’
εντάσσ
σεται στην Ενότητα / Module 1 , μιας σειρ
ράς εργαστηρίων ποου διοργαν
νώνει το
ΙΠΕ. Απ
πευθύνετα
αι σε άτομα
α που δεν έέχουν προ
οηγούμενη γνώση τω
ων Προγραμμάτων
Πλαίσιο
ο της Ε.Ε. για Έρευν
να και Καιννοτομία και επιθυμούν να αποκτ
κτήσουν μια
α γενική
εικόνα για το περ
ριεχόμενο του
τ Προγρ
ράμματος και
κ τον τρόπο λειτουρ
ργίας του ώστε
ώ
να
αποφασίσουν σεε μεταγεν
νέστερο σ
στάδιο καττά πόσο επιθυμούνν να υπο
οβάλουν
πρότασ
ση. Άτομα που γνωρ
ρίζουν το Πρόγραμμ
μα ή πώς λειτουργούύν τα Ευρ
ρωπαϊκά
Ανταγω
ωνιστικά Προγράμματα ή σκοπ
πεύουν να συμμετάσχ
χουν στο π
προσεχές μέλλον,
μπορού
ύν να παρ
ρακολουθή
ήσουν επό μενες Ενό
ότητες / Mo
odules ποου διοργαν
νώνει το
ΙΠΕ.

-2Ενότηττες / Modu
ules Εκπα
αιδευτικών
ν Εργαστη
ηρίων ΙΠΕ
Το ΙΠΕ
Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτ
α
των του για
α το συντο
ονισμό τωνν δραστηριοτήτων
για τη συμμετοχή
ή της Κύπ
πρου στο Π
Πρόγραμμ
μα «ΟΡΙΖΟ
ΟΝΤΑΣ 20020», διοργ
γανώνει
εξειδικεευμένα Εκπ
παιδευτικά
ά Εργαστήρ
ρια. Τα Ερ
ργαστήρια αυτά
α
είναι βασισμένα
α σε μια
διαδραστική μέθ
θοδο και περιλαμβά
π
άνουν παρ
ρουσιάσεις
ς, πρακτικκά παραδεείγματα,
ασκήσεεις και ανοικτή συζήτηση σε συ
υνδυασμό με
μ στοχευμ
μένα εκπαιιδευτικά μέέσα που
αποσκο
οπούν αφ
φενός στην
ν ενεργή συμμετοχή
ή της εκά
άστοτε ομά
άδας στόχ
χου και
αφετέρ
ρου στην όσο το δυνατόν
δ
κκαλύτερη κατανόηση
κ
η των θεμ
μάτων απ
πό τους
συμμεττέχοντες. Το περιεχ
χόμενο τω
ων Εργασ
στηρίων κα
αθώς και η επιλογ
γή των
εκπαιδεευτικών μέέσων προσαρμόζοντται κάθε φορά
φ
στις ανάγκες, σ
στην εμπεειρία και
στις ιδια
αιτερότητεες της κάθεε ομάδας σ
στόχου.
Έχουν σχεδιαστεεί και προσ
σφέρονται ο
οι ακόλουθ
θες Ενότητες – Modu les:
Module
e 1: To Πρ
ρόγραμμα «Ορίζονττας 2020» με Μία Μα
ατιά
Module
e 2: Προεττοιμασία Πετυχημέν
Π
νων Προτά
άσεων
2
2.1 Αρχικό
ό Επίπεδο
2
2.2 Προχω
ωρημένο Επ
πίπεδο
2
2.3 Νέοι Ερευνητές
2
2.4 Επιχειρ
ρήσεις
Module
e 3: ∆ιαχεείριση Έργ
γων
σεις Συμμεετοχής
∆ηλώσ
Παρακα
αλούνται οι
ο ενδιαφερ
ρόμενοι όπ
πως συμπ
πληρώσουν
ν το σχετι κό έντυπο
ο και το
αποστεείλουν στο ΚΕΒΕ το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου 2016 μ
με τηλεομο
οιότυπο
(22665
5685) ή ηλεεκτρονικό ταχυδρομε
τ
είο meropi@
@ccci.org.cy
Η συμμ
μετοχή στο
ο Εργαστήρ
ριο είναι δω
ωρεάν.
οφορίες
Πληρο
Για πεερισσότερεες πληροφ
φορίες σχχετικά με το Εργασ
στήριο κα
αι τη δυνα
ατότητα
συμμεττοχής, οι εννδιαφερόμενοι μπορο
ούν να επικοινωνούν
ν με το ΙΠΕ
Ε (τηλ.: 222
205050,
email: h
horizon202
20@research.org.cy)).
Με εκτίίμηση,

Ανδρέα
ας Ανδρέου
υ,
Αναπλ.. ∆ιευθυντή
ής Τμήματος Βιομηχα
ανίας,
για Γεννικό Γραμμα
ατέα.

/ΜΚ.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» με Μία Ματιά
25 Απριλίου 2016
ΚΕΒΕ Λευκωσία 7ος Οροφος
Ημερήσια ∆ιάταξη
Προσέλευση (09:00 – 09:15)
Προσφερόμενες Υπηρεσίες από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
 Ο ρόλος και οι Υπηρεσίες που Προσφέρονται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της
Κύπρου και το Europe Enterprise Network
Το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
 ∆ομή, Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής
∆ιαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων
 Πλοήγηση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων
 Εγγραφή, ∆ιαδικασία Συμμετοχής
∆ιάλειμμα για Καφέ
Πώς Μπορεί Κανείς να Συμμετάσχει
 ∆ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων
 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων
Κλείσιμο (13:00)

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Πρόγραμμα
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

MODULE 1 «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με μια Ματιά»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

25 Απριλίου 2016

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΒΕ (Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 38 & Οδός ∆εληγιώργη 3), Λευκωσία
7ος ΄Οροφος

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΦΟΡΕΑΣ / ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΗ / Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο)

Καθόλου

Λίγη

Αρκετή

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη συμπληρωμένη ∆ήλωση Συμμετοχής έως την 21η
Απριλίου 2016 ημέρες, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο meropi@ccci.org.cy ή μέσω
τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22665685

