Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
«Χορηγία Διοργάνωσης Εκδήλωσης για Προβολή της Επιστήμης,
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για «Χορηγία
Διοργάνωσης Εκδήλωσης για Προβολή της Επιστήμης, Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας» και καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν αίτηση, 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
Μέσα από την Πρόσκληση, το Ίδρυμα στοχεύει στην υποστήριξη υψηλής ποιότητας και αντικτύπου,
Εκδηλώσεων που έχουν στόχο την προώθηση και προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό.
Η υποστήριξη του ΙΠΕ αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια των φορέων να
πραγματοποιήσουν Εκδηλώσεις με όσο το δυνατόν πιο άρτιο τρόπο από πλευράς οργάνωσης και
αποτελεσματικό από πλευράς διάχυσης στην κυπριακή κοινωνία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι
Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλλουν Φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε περιοχές
που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Αίτησης από φυσικά πρόσωπα δεν
επιτρέπεται.
Η Αίτηση θα πρέπει να αφορά στη διοργάνωση Εκδήλωσης που σχετίζεται με την προβολή θεμάτων
επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
Κάθε Φορέας μπορεί να λάβει χορηγία μια φορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Επιχορηγούμενες Εκδηλώσεις
Οι προτεινόμενες Εκδηλώσεις πρέπει να:
(α) σχετίζονται με την προβολή και την προώθηση θεμάτων που σχετίζονται άμεσα και στενά με
την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
(β) στοχεύουν στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το
ρόλο της επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην
παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο,
(γ) απευθύνονται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την
ηλικία, φύλο κα) κάθε Εκδήλωσης,
(δ) μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
(ε) μην περιλαμβάνουν οποιαδήποτε χρέωση συμμετοχής, και
(στ) υλοποιηθούν στην περίοδο από την 03.01.2019 μέχρι 31.12.2019.


Επιτρέπεται στο πλαίσιο μιας Αίτησης να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων
που εντάσσονται σε μία μόνο Εκδήλωση (πχ φεστιβάλ, φόρουμ κα), η σειρά Εκδηλώσεων
που θα καλύπτουν τις πιο πάνω αναφερόμενες απαιτήσεις (α-στ).

.
Διευκρινίζεται ότι δεν είναι αντικείμενο επιχορήγησης η διοργάνωση:




επιστημονικών συνεδρίων, εργαστηρίων, ημερίδων παρουσίασης των αποτελεσμάτων
ερευνητικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό,
εκδηλώσεων που δεν είναι ανοικτές στο κοινό, και
τελετών βράβευσης διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Περιεχόμενο Αίτησης
Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επτά ενότητες με πληροφορίες για:
(α) το Φορέα διεξαγωγής και εμπλεκόμενα στελέχη,
(β) το αντικείμενο και τους επιδιωκόμενους μετρήσιμους στόχους και τον αντίκτυπο της
Εκδήλωσης,

(γ) το κοινό στο οποίο απευθύνεται, συμπεριλαμβανομένου αναμενόμενου αριθμού
συμμετεχόντων,
(δ) το σχέδιο υλοποίησης της Εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένου και σχεδίου αντιμετώπισης
πιθανών προβλημάτων / κινδύνων,
(ε) τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης (ανάλυση δαπανών, τρόπος αξιοποίησης χορηγίας ΙΠΕ,
προέλευση επιπρόσθετων πόρων κοκ),
(στ) το σχέδιο προβολής της Εκδήλωσης (πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα στην
ενότητα «Υποχρεώσεις Επιχορηγούμενου Φορέα») και
(ζ) τις πιθανές συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς.

Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενες Ομάδες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα την αίτησή τους τουλάχιστον δύο μήνες
πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της προτεινόμενης Εκδήλωσης.
Για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 03 Ιανουαρίου 2019 έως 28 Φεβ. 2019
οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιαν. 2019.
Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα
(10) σελίδες A4 συνολικά. Η συμπερίληψη επιπρόσθετων πληροφοριών και εποπτικού υλικού μπορεί
να γίνει με την προσθήκη παραρτημάτων.
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, ο αναμενόμενος αντίκτυπος της εκδήλωσης και η ικανότητα του φορέα να
οργανώσει την εκδήλωση με επιτυχία.
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 στο Φορέα που υπέβαλε την
αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ
www.research.org.cy

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
Προβολή Ρόλου ΙΠΕ
Οι υποχρεώσεις των Φορέων που θα τύχουν χορηγίας περιλαμβάνουν:
(α) προβολή του ρόλου του ΙΠΕ ως χορηγού / υποστηρικτή, με χρήση, όπου είναι δυνατό, του
λογοτύπου του ΙΠΕ και συμπερίληψη σαφούς και ευδιάκριτης λεκτικής αναφοράς, στο

σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής της εκδήλωσης (πρόγραμμα, έντυπα,
αφίσες, πανό, διαφήμιση, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα κοκ ) και του υλικού που θα
απευθύνεται προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (δελτία τύπου, παρουσία συμμετεχόντων σε
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κοκ).
(β) πρόσκληση του ΙΠΕ για συμμετοχή εκπροσώπου του στην Εκδήλωση ή σε άλλη
δραστηριότητα (πχ τελετή, δημοσιογραφική διάσκεψη κα) η οποία συνδέεται με την όλη
διοργάνωση και παρουσιάζει υψηλό όφελος προβολής για το ρόλο και τη συνεισφορά του
χορηγού/υποστηρικτή, και
(γ) παραχώρηση χώρου ή/και χρόνου για παρουσίαση/προβολή του ρόλου, της αποστολής και
των δραστηριοτήτων του ΙΠΕ στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχορηγούμενης δραστηριότητας
(χαιρετισμός, ομιλία, παρουσίαση, εκθεσιακό περίπτερο κ.ά.), όπου υπάρχει σχετική
δυνατότητα.

Έκθεση Πεπραγμένων
Με την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης, ο Φορέας πρέπει να υποβάλει στο ΙΠΕ συνοπτική Έκθεση
Πεπραγμένων για την υλοποιημένη δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει και απολογισμό του
συνόλου των δαπανών οργάνωσης.
Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsorship@research.org.cy,
εντός ενός μηνός από την υλοποίηση της Εκδήλωσης.
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 του Φορέα, το
ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγία ή/και να αποκλείσει το Φορέα από μελλοντικές
σχετικές Προσκλήσεις.

ΧΟΡΗΓΙΑ
Η χορηγία, κατά κανόνα, παραχωρείται στο Φορέα μετά την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης και την
υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων.
Η χορηγία του ΙΠΕ έχει υποστηρικτικό και ενισχυτικό χαρακτήρα και δεν καλύπτει το σύνολο του
κόστους της Εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι Φορείς θα αξιοποιήσουν ίδιους πόρους ή
άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλύψουν το υπόλοιπο κόστος.
Η χορηγία του ΙΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τα έξοδα υλοποίησης της Εκδήλωσης.

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.

