Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
«Εκπροσώπηση της Κύπρου σε
Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας, και Καινοτομίας»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων «Εκπροσώπηση της
Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας» και καλεί ενδιαφερόμενες
μαθητικές και φοιτητικές ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για λήψη χορηγίας, στο πλαίσιο των στόχων
και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού
της. Το ΙΠΕ 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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ΣΤΟΧΟΙ
Η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει να:
(α) ενθαρρύνει την επαφή και την ενασχόληση των μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών με την
επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
(β) ενισχύσει την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που
προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
(γ) συμβάλει, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας
στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι
Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλλει Ομάδα αποτελούμενη από μαθητές/τριες ή
φοιτητές/τριες που φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη
έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Αίτηση θα πρέπει να:
(α) αφορά στην συμμετοχή της Ομάδας σε διεθνή διαγωνισμό, μεγάλης κλίμακας και υψηλού
αντικτύπου, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την
καινοτομία, και
(β) να είναι επακόλουθο της επιλογής της Ομάδας από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο
διαγωνισμό στην Κύπρο.
Κάθε Ομάδα μπορεί να λάβει χορηγία μια φορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης υποστηρίζεται η συμμετοχή μιας Ομάδας, ως εκπροσώπου της
Κύπρου, στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής
εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο
εξωτερικό.
Ο διαγωνισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην περίοδο από την 03.01.2019 μέχρι 31.12.2019.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Περιεχόμενο Αίτησης
Η αίτηση θα περιλαμβάνει επτά συνοπτικές ενότητες με πληροφορίες για τα ακόλουθα:
(α) τα βασικά μέλη της Ομάδας,
(β) το διαγωνισμό στον οποίο θα συμμετάσχει η Ομάδα (φορέας διοργάνωσης, αντικείμενο, στόχοι,
χώρος, χρόνος και άλλες συναφείς πληροφορίες),
(γ) τη διαδικασία επιλογής της Ομάδας, με τρόπο που να αποδεικνύεται ο ανταγωνιστικός της
χαρακτήρας, καθώς και αναφορές που να τεκμηριώνουν ότι η εν λόγω διαδικασία είχε
χαρακτήρα επιλογής εθνικού εκπροσώπου,
(δ) το φυσικό αντικείμενο (ιδέα/προϊόν/κατασκευή/υπηρεσία) με το οποίο η Ομάδα θα
συμμετάσχει στη διεθνή διαγωνισμό,
(ε) το προσδοκώμενο όφελος από τη συμμετοχή της Ομάδας,
(στ) τον προϋπολογισμό για τα έξοδα συμμετοχής, με αναφορά στον τρόπο αξιοποίησης της
χορηγίας και την προέλευση πρόσθετων πόρων, και
(ζ) τις πιθανές συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς.
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Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες Ομάδες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα την αίτησή τους τουλάχιστον ένα μήνα
πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του διαγωνισμού στον οποίο θα συμμετάσχουν.
Για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός Ιανουαρίου 2019 οι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν μέχρι και 15 ημερολογιακές μέρες πριν.
Για την υποβολή Αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο «Αίτηση Χορηγίας Ομάδας»
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου sponsorship@research.org.cy.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εξετάζονται εσωτερικά από το Ίδρυμα κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής, χωρίς να
εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία. Το ΙΠΕ δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις ή πρόσθετες
πληροφορίες κατά το στάδιο της εξέτασης μιας Αίτησης.
Κύριο κριτήριο εξέτασης είναι η συνάφεια της προτεινόμενης δραστηριότητας με τους στόχους της
παρούσας Πρόσκλησης.
Το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση του,
ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα
να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στην Ομάδα που υπέβαλε την
αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ
(www.research.org.cy).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Προβολή Ρόλου ΙΠΕ
Οι Ομάδες που θα τύχουν χορηγίας θα πρέπει να προβάλουν το ρόλο του ΙΠΕ ως χορηγού /
υποστηρικτή, με χρήση, όπου είναι δυνατό, του λογοτύπου του ΙΠΕ και συμπερίληψη σαφούς και
ευδιάκριτης λεκτικής αναφοράς, στο σύνολο:
(α) του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής της συμμετοχής της Ομάδας στο διαγωνισμό
(πρόγραμμα, έντυπα, αφίσες, πανό, διαφήμιση, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα κοκ ), και
(β) του υλικού που θα απευθύνεται προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (δελτία τύπου, παρουσία
συμμετεχόντων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κοκ).

Έκθεση Πεπραγμένων
Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο διαγωνισμό, η Ομάδα πρέπει να υποβάλει στο ΙΠΕ συνοπτική
Έκθεση Πεπραγμένων στην οποία θα καταγράφονται, απολογιστικά, το περιεχόμενο της συμμετοχής,
το αναμενόμενο όφελος, καθώς επίσης και η ανάλυση των σχετικών δαπανών.
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Η Έκθεση συμπληρώνεται στο Έντυπο «Έκθεση Πεπραγμένων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsorship@research.org.cy.
Το ΙΠΕ μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Έκθεση κατά το
στάδιο εξέτασής της.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς συμμετοχής στη
βάση των οποίων αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η χορηγία ή/και στις υποχρεώσεις της Ομάδας, το ΙΠΕ
διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγία

ΧΟΡΗΓΙΑ
Η χορηγία, κατά κανόνα, παραχωρείται στην Ομάδα μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο
διαγωνισμό και την υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΙΠΕ δύναται
να παραχωρήσει μέρος της χορηγίας ως προκαταβολή.
Η χορηγία του ΙΠΕ έχει υποστηρικτικό και ενισχυτικό χαρακτήρα και δεν καλύπτει το σύνολο του
κόστους συμμετοχής της Ομάδας. Ως εκ τούτου, κάθε Ομάδα αναμένεται ότι θα αξιοποιήσει ίδιους
πόρους ή άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλύψει το υπόλοιπο κόστος.
Η χορηγία του ΙΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τα έξοδα συμμετοχής της Ομάδας στο
διαγωνισμό. Επιπρόσθετα, και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο μπορεί να καλυφθούν τα έξοδα ενός/μιας
μόνο συνοδού.
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν:
(α) μετακινήσεις (αεροπορικά εισιτήρια, τρένο κοκ),
(β) διαμονή,
(γ) κόστος εισόδου/συμμετοχής στο διαγωνισμό, και
(δ) κόστος ετοιμασίας υλικού προβολής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία
Υποστήριξης του ΙΠΕ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
sponsorship@research.org.cy.

