
 
Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2018 

 
 
Προς:  Όλα τα Μέλη 

 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία» 

Κυρία/Κύριε, 

Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας  έχει εξαγγείλει τη δυνατότητα 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο νέων Προσκλήσεων του Προγράμματος 
«Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 
«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.  

Οι 2 Προσκλήσεις, ανακοινώθηκαν σήμερα 15 Νοεμβρίου 2018 και αφορούν συγκεκριμένα 
την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας.  

• Η πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της 
δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων. 
 

• Η πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη 
της συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων 
επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. 

 
O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για 
κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται 
σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση 
«Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο.  Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 
και για τις 2 Προσκλήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη 
IRIS (https://iris.research.org.cy ) του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία 
Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ στη 
διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk  ή help_desk@research.org.cy  

Ακολουθεί η επίσημη ενημέρωση του ΙΠΕ. 

Με εκτίμηση, 

  
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα. 
ΑΑ/ΕΚ 

 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455,1509 Λευκωσία, Κύπρος,  

Τηλ.+357-22889860, Φαξ.+357- 22665685, E-mail: elena@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy 
 

https://iris.research.org.cy/
https://iris.research.org.cy/%23/helpdesk
mailto:help_desk@research.org.cy


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία» 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη 

δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο (2) νέων Προσκλήσεων Υποβολής 

Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο 

πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία. Οι 2 Προσκλήσεις, που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018, αφορούν 

συγκεκριμένα την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας. 

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας 

καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών 

ερευνητικών Έργων. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικές 

δραστηριότητες που να υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας είναι το Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE). 

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της 

συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που 

ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Προτάσεις Έργων μπορούν να 

υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών που καταγράφονται στην 

Πρόσκληση. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian 

Foundation for Basic Research (RFBR). 

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για 

κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται 

σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση 

«Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο. Για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» η διάρκεια 

των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ 

για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια. 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων και για τις 2 Προσκλήσεις είναι 

η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή 

Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των δύο χωρών, προς 

εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των 

Προτάσεων στο ΙΠΕ θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την 

αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα θα ακολουθήσει 

ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα 



γίνει από Μικτές Επιτροπές Κύπρου - Ρωσίας (ξεχωριστά με κάθε φορέα συνεργάτη) με βάση 

τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη 

IRIS (https://iris.research.org.cy) του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης 

(Helpdesk) του ΙΠΕ στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/helpdesk ή 

help_desk@research.org.cy. Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα μπορεί να βοηθήσει 

ενδιαφερόμενους στην εξεύρεση συνεργατών από τη Ρωσική Ομοσπονδία για την υποβολή 

κοινής πρότασης. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Διακρατικές Συνεργασίες» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

BILATERAL/RUSSIA (FASIE)/1118  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του 

Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» και συγκεκριμένα της Διακρατικής Συνεργασίας 

«Κύπρου-Ρωσίας (FASIE)» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-

2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους δικαιούχους να 

υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πυλώνας Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα   Διακρατικές Συνεργασίες 

Κωδικός Πρόσκλησης  BILATERAL/RUSSIA (FASIE)/1118 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 300.000 Ευρώ από το ΙΠΕ για τους κυπριακούς 

φορείς 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 100.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο 

Συνεργασίας 

Ημερομηνία Δημοσίευσης  15 Νοεμβρίου 2018 

Καταληκτική Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη 

δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, 

μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που 

ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών. 

 

Ειδικά η Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας 
καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών 
ερευνητικών Έργων. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το 
Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE). 
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής 

δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που θα υπηρετούν τους Τομείς 

Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy): 

 Ενέργεια,  

 Τουρισμός,  

 Γεωργία – Τρόφιμα,  

 Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές,  
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 Μεταφορές – Ναυτιλία, και 

 Υγεία. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 
 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες 

δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα 

Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο 

πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν 

καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020: 

 

 Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία 

Επιχείρηση (Κατ. Β.1, Β.2). Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του 

κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. 

 Ο κύριος συμμετέχοντας από τη ρωσική πλευρά πρέπει να είναι Μικρή Επιχείρηση. 

 Τα Έργα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και/ή 

Πειραματικής Ανάπτυξης. 

 Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς από ρωσικής πλευράς, 

οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Russian Foundation for Assistance to 

Small Innovative Enterprises (FASIE) (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο κάτω). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες της χώρας τους, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο 

χρηματοδοτικό οργανισμό. 

 

Η Υποβολή Προτάσεων για τους κυπριακούς φορείς γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 
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Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που 

θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των 

προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο 

οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη 

διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην 

Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής 

Προτάσεων:  

 τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και  

 την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις ερευνητικές ομάδες. 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS). 

2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf). 

3.  Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή). 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα ακολουθεί 

ανεξάρτητη διαδικασία.  

 

Εκ μέρους του ΙΠΕ για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος θα ακολουθηθεί 

διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και Αξιολόγηση Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) 

Ανεξάρτητους Αξιολογητές, όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020. 

 

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος 

και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν 

είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την 

Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

1. Αριστεία – Βαρύτητα 20% 

 Ποιότητα των Στόχων του έργου.  

 Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας Έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση σε 

διεθνές επίπεδο.  

 Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας.  

 Αιτιολόγηση της επιλογής των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων, ιδιαίτερα των 

Φορέων από τη Χώρα Συνεργασίας.  

 Βαθμός Συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών από τις δύο χώρες. 

 Συνάφεια των προτεινόμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων έρευνας (βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) σε σχέση με τους στόχους του Έργου και της 

Πρόσκλησης.  

 

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 40% 

 Επιστημονικός, τεχνολογικός, κοινωνικός ή οικονομικός αντίκτυπος σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και μέτρα για μεγιστοποίησή του.  

 Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας) και για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους.  

 Προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη συνεργασία και προοπτικές για περεταίρω 

συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν. 

 

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 40% 

 Πληρότητα και καταλληλόλητα του περιεχομένου της προτεινόμενης εργασίας, της 

κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του 

προϋπολογισμού. 

 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των 

παραδοτέων.   

 Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των Φορέων από τη Χώρα Συνεργασίας, για τη διεκπεραίωση 

του έργου (σε επίπεδο φορέων και/ή ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων 

στόχων.   

 Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης 

ενδεχόμενων κινδύνων. 

 

Επιλογή  

 

Η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται από τη Μικτή Επιτροπή 

Κύπρου – Ρωσίας (FASIE) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
RPF Help Desk 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
help_desk@research.org.cy 
 
Τηλέφωνο 
+35722205000 
 
 

 Αρμόδιος Φορέας Ρωσίας 
Foundation for Assistance to Small 
Innovative Enterprises (FASIE) 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
levchenko@fasie.ru  

 
Τηλέφωνο 
+ 7 (495) 231-38-51 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή 

ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής 

της.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Διακρατικές Συνεργασίες» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

BILATERAL/RUSSIA (RFBR)/1118  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του 

Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» και συγκεκριμένα της Διακρατικής Συνεργασίας 

«Κύπρου-Ρωσίας (RFBR)» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-

2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους δικαιούχους να 

υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις). 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πυλώνας Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα   Διακρατικές Συνεργασίες 

Κωδικός Πρόσκλησης  BILATERAL/RUSSIA (RFBR)/1118 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 300.000 Ευρώ από το ΙΠΕ για τους κυπριακούς 

φορείς 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 75.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο 

Συνεργασίας 

Ημερομηνία Δημοσίευσης  15 Νοεμβρίου 2018 

Καταληκτική Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη 

δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, 

μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που 

ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών. 

 

Ειδικά η Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που 
ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR). 
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής 

δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες στις ακόλουθες επιστημονικές 

περιοχές: 

 Μαθηματικά, Μηχανική 

 Φυσική και Αστρονομία,  

 Χημεία και Επιστήμες Υλικών,  

 Βιολογία,  

 Γέω-επιστήμες, 
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 Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Συστήματα Πληροφορικής, 

 Αρχές Επιστημών Μηχανικής,  

 Αρχές Ιατρικών Επιστημών,  

 Αρχές Γεωργικών Επιστημών, 

 Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία και Εθνολογία, 

 Οικονομικά, 

 Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Νομικά, Ιστορία της Επιστήμης και της 

Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης, 

 Λογοτεχνία και Γλωσσολογία, Μελέτη της Τέχνης, 

 Ψυχολογία, Βασικά Προβλήματα στην Εκπαίδευση, Κοινωνικά Προβλήματα της 

Δημόσιας Υγείας και της Ανθρώπινης Οικολογίας, και 

 Διεθνείς Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 
 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες 

δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα 

Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο 

πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν 

καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020: 

 

 Τα Έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βασικής 

Έρευνας. 

 Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς από ρωσικής πλευράς, 

οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Russian Foundation for Basic Research 

(RFBR)  (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο κάτω). 
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ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 

τις διαδικασίες της χώρας τους, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο 

χρηματοδοτικό οργανισμό. 

 

Η Υποβολή Προτάσεων για τους κυπριακούς φορείς γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 

 

Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που 

θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των 

προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο 

οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη 

διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην 

Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής 

Προτάσεων:  

 τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και  

 την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις ερευνητικές ομάδες. 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS). 

2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf). 

3.  Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή). 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα ακολουθεί 

ανεξάρτητη διαδικασία.  

 

Εκ μέρους του ΙΠΕ για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος θα ακολουθηθεί 

διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και Αξιολόγηση Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) 

Ανεξάρτητους Αξιολογητές, όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020. 
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Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος 

και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν 

είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την 

Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

1. Αριστεία – Βαρύτητα 50% 

 Ποιότητα των Στόχων του έργου.  

 Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας Έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση σε 

διεθνές επίπεδο.  

 Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας.  

 Αιτιολόγηση της επιλογής των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων, ιδιαίτερα των 

Φορέων από τη Χώρα Συνεργασίας.  

 Βαθμός Συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών από τις δύο χώρες. 

 Συνάφεια των προτεινόμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων έρευνας (βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) σε σχέση με τους στόχους του Έργου και της 

Πρόσκλησης.  

 

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 20% 

 Επιστημονικός, τεχνολογικός, κοινωνικός ή οικονομικός αντίκτυπος σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και μέτρα για μεγιστοποίησή του.  

 Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων και για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους.  

 Προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη συνεργασία και προοπτικές για περεταίρω 

συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν. 

 

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 30% 

 Πληρότητα και καταλληλόλητα του περιεχομένου της προτεινόμενης εργασίας, της 

κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του 

προϋπολογισμού. 

 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των 

παραδοτέων.   

 Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των Φορέων από τη Χώρα Συνεργασίας, για τη διεκπεραίωση 

του έργου (σε επίπεδο φορέων και/ή ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων 

στόχων.   

 Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης 

ενδεχόμενων κινδύνων. 
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Επιλογή  

 

Η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται από τη Μικτή Επιτροπή 

Κύπρου – Ρωσίας (RFBR) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
RPF Help Desk 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
help_desk@research.org.cy 
 
Τηλέφωνο 
+35722205000 
 
 

 Αρμόδιος Φορέας Ρωσίας 
Russian Foundation for Basic Research 
(RFBR) 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
veronika21@rfbr.ru   
 
Τηλέφωνο 
+ 8(499)941-01-15 *1626 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή 

ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής 

της.
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