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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

10 Ιανουαρίου 2023 

 
Θέμα: Ενημερωτική Ημερίδα ΙδΕΚ – Παρουσίαση Προγραμμάτων 

Εργασίας 2023 – 2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη» 
 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα διοργανώσει 
Ενημερωτική Ημερίδα που αφορά την Παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας 2023 – 2024 του 
Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε., «Ορίζοντας Ευρώπη».  Η εκδήλωση θα 
διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023, στις 8:45 – 17:00 στο Κτήμα Κουσιουμή, στη Λευκωσία.  Η 
γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι η Αγγλική.  
 
Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των Πολυτομεακών Προτεραιοτήτων του Πυλώνα ΙΙ 
του Ορίζοντα Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των «Αποστολών» και των «Ευρωπαϊκών Συμπράξεων».  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα υπάρχει επίσης δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων και 
γνωριμίας με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη». 
 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους / όλες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, 
ανεξάρτητα από την εμπειρία τους και τον τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού τους (π.χ. ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κτλ.). 
 
Η Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στην εκδήλωση είναι η 12η Ιανουαρίου 2023. Μπορείτε 
να δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ. Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν επικοινωνούν 
τηλεφωνικώς στο 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο support@research.org.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ  
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  
Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου  
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy    
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3vOIktIVqEW-yZRz-0p-CTScNFy6XsxChbSp0Thbt4tURDBCQ0ExNThDNktIVk9QUDdNVFFXTFRHUS4u&wdLOR=cDBC465B1-9891-4387-B90A-0F170196AF84
https://www.research.org.cy/enimerotiki-imerida-orizontas-evropi-programma-ergasias-2023-2024/
mailto:support@research.org.cy
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CIRCULAR 
 

10 January 2023 

 
Subject: RIF Information Day – Presentation of Horizon Europe Work 

Programs 2023 – 2024 

 
We would like to inform you that the Research and Innovation Foundation (RIF) will organize an 
Information Day on the Presentation of the Horizon Europe Work Programs 2023 – 2024 of the EU 
Framework Program for Research and Innovation. The event will take place on January 18, 2023, 
from 8:45 until 17:00 at Kousioumis Estate, Nicosia, and will be held in English. 
 
The event will focus on the presentation of the Multisectoral Priorities of Pillar II of Horizon Europe, 
including 'Missions' and 'European Partnerships'. In the context of the event, there will also be the 
possibility of networking opportunities for the attendees to meet the National Contact Points for Horizon 
Europe. 
 
The event is addressed to all potential applicants to Horizon Europe, regardless of their experience and 
the field of expertise of their organization (e.g. academic and research organizations, businesses, NGOs, 
etc.). 
 
The Registration Deadline for the event is 12 January 2023.  For Registration click here. 
The detailed Program of the Event can be found on the Foundation's website.  
 
For more information, interested parties can call telephone number 22205000 or send an email to 
support@research.org.cy  
 
 
Yours faithfully, 
 
Stalo Demosthenous 
Senior Officer CCCI  
Department of European Affairs and Programs 
Coordinator of Enterprise Europe Network Cyprus  
Tel. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy    
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