25 Ιουλίου 2018

Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων RESTART 2016 - 2020
Σας πληροφορούμε ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοίνωσε δυο νέες Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις. Πρόκειται για το Πρόγραμμα
«ΔΙΔΑΚΤΩΡ» και το Πρόγραμμα «EUROSTARS».
(1) Το Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή (ΝΕ),
κάτοχο διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο εργοδότησής του από κυπριακό οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή
άλλο φορέα. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές
Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής», «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες».
Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 160.000 Ευρώ για τις Επιστημονικές
Περιοχές «Επιστήμες Ζωής» και «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και 120.000 Ευρώ για τις «Κοινωνικές
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 4.760.000
Ευρώ εκ των οποίων 1.600.000 Ευρώ θα διατεθεί σε Προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση. Τα έργα θα
έχουν διάρκεια 18 έως 24 μήνες.
Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, ενώ οι Προτάσεις
που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής
αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS
(https://iris.research.org.cy) του ΙΠΕ, ή να επικοινωνούν με την υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ
στη διεύθυνση (help_desk@research.org.cy).
(2) Το Πρόγραμμα «EUROSTARS 2» στοχεύει στη συμμετοχή καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)
σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της δημιουργίας
νέων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή της δημιουργίας
ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής που αναμένεται να
τύχουν άμεσης εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς. Το Πρόγραμμα ακολουθεί την
προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», δηλαδή οι συμμετέχοντες μπορούν να υλοποιήσουν έργα στο
επιστημονικό ή τεχνολογικό πεδίο της επιλογής τους.
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Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 (C.E.T.)
ενώ, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να
υποβάλει αντίστοιχη πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του
ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00. Η πρόταση που υποβάλλεται στο ΙΠΕ
περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση. Στο κυπριακό Δίκτυο θα πρέπει
να περιλαμβάνεται µία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).
Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια
ΜμΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις ερευνητικά δραστήριες ΜμΕ. Η υποβολή της
πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της
αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του
Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για την υποβολή των προτάσεων και πρόσβαση σε
όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική.
Το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στο πλαίσιο
του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών
προγραμμάτων από τις χώρες - μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η
ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να
συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της
τεχνολογίας.
Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα σχετικά
έντυπα που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με
κωδικό EUREKA/EUSTAR/0718, η οποία διατίθεται στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Λειτουργό του
Ιδρύματος, κα Ίρια Λουκαϊδου (Τηλ: +357 22205044, Ηλ. Ταχυδρομείο iloucaidou@research.org.cy).
Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).
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