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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη»
(ERANETMED)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
P2P/ERANETMED/0517

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του
Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» 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).
Η παρούσα Πρόσκληση ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Ευρω-Μεσογειακού Δικτύου
ERANETMED στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΕ μαζί με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς
έρευνας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Πυλώνας

Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη

Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη

Κωδικός Πρόσκλησης

P2P/ERANETMED/0517

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

400.000 Ευρώ

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο

70.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας
ή
80.000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας,
στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει
το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου
Συνεργασίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης

15 Μαΐου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14 Ιουλίου 2017, 23.59 CEST
Προτάσεων στο ERANETMED
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 17 Ιουλίου 2017, 13.00
Προτάσεων στο ΙΠΕ

ΣΤΟΧΟΙ
Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).
Η Κύπρος, μέσω του ΙΠΕ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
(Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω
από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο
συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση
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ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και
υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο
ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών
Πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει το ΙΠΕ, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τους
τομείς προτεραιότητας της S3Cy.
Το Έργο “ERANETMED” στοχεύει στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην
Έρευνα, μέσω της σύμπραξης Εθνικών Προγραμμάτων και Οργανισμών Χρηματοδότησης
Κρατών Μελών ή και Συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Χώρες
Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partner Countries).
Στο Δίκτυο του Έργου συμμετέχουν οργανισμοί από συνολικά 15 χώρες, εκ των οποίων 8
Κράτη Μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλία), 1
Συνεργαζόμενη Χώρα (Τουρκία), 6 Χώρες Μεσογειακής Συνεργασίας (Αίγυπτος, Αλγερία,
Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο και Τυνησία) και ένας Διεθνής Οργανισμός (Centre International
de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes).
Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου “ERANETMED” στοχεύουν στη
χρηματοδότηση καινοτόμων έργων Έρευνας σε Θεματικά Πεδία τα οποία αποτελούν
σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των οποίων θα
αποφέρει αμοιβαίο όφελος.
Στην Παρούσα Πρόσκληση συμμετέχουν συνολικά 14 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας,
συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, από 13 χώρες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται περίπου στα 7,2 εκατ. Ευρώ.

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
Τα προτεινόμενα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης υλοποιούνται από Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας. Το κάθε μέλος του Δικτύου
Συνεργασίας χρηματοδοτείται από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό της
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χώρας/περιφέρειάς του, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς/περιφερειακούς
κανονισμούς και διαδικασίες συμμετοχής.
Επιπρόσθετα, το Δίκτυο ERANETMED εφαρμόζει τις δικές του διαδικασίες και κανονισμούς για
υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή των έργων, οι οποίοι περιγράφονται στη
Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Δικτύου (http://www.eranetmed.eu/).
Για τις κυπριακές συμμετοχές σε Διεθνικές Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης, επιπρόσθετα των κανονισμών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη
των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις:
Το ΙΠΕ θα υποστηρίξει δραστηριότητες Βασικής ή/και Βιομηχανικής Έρευνας ή/και
Πειραματικής Ανάπτυξης σε όλα τα Θεματικά Πεδία που καθορίζονται στη Διεθνική
Πρόσκληση.
Η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο ανέρχεται στα 70.000 Ευρώ για το Κυπριακό
Δίκτυο Συνεργασίας ή στα 80.000 Ευρώ στην περίπτωση που κυπριακός φορέας
αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας.
Η διάρκεια ενός Έργου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 24-36 μήνες.
Το Δίκτυο Συνεργασίας του Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει εταίρους από
τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες των οποίων οι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
συμβάλλουν στην 3η Κοινή Πρόσκληση, από τους οποίους τουλάχιστον ένας από
κράτος-μέλος/συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ και ένας από Χώρα Μεσογειακής
Συνεργασίας.
Η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην
έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο και στην υποστήριξη των ΕυρωΜεσογειακών ερευνητικών δικτύων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της
πρόκλησης του νερού σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές σε παράκτιες
ζώνες και την ενδοχώρα (αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων).
Σημειώνεται ότι για τις Προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή που θα επιλεγούν για
χρηματοδότηση, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου θα κληθεί, στο στάδιο ετοιμασίας
συμβολαίου, να καταχωρήσει στην Πύλη IRIS στοιχεία και συμπληρωμένα έντυπα που
αφορούν στην περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του Κυπριακού Δικτύου στην
υλοποίηση του Έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο ERANETMED, σε ένα στάδιο
(Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με
τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση.
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Επιπρόσθετα, 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 Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το αργότερο μέχρι η
ώρα 13:00 της επόμενης εργάσιμης μέρας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
Διεθνικής Πρότασης.
Η Πρόταση που υποβάλλεται στο ΙΠΕ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη
Διεθνική Πρόταση (Τίτλο, Ακρωνύμιο κ.λπ.), τα στοιχεία του Συντονιστή του Κυπριακού
Δικτύου Συνεργασίας και των Φορέων που αποτελούν το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας
(συμπεριλαμβανομένων των Κυπριακών Φορέων) καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό για
τον κάθε φορέα που συμμετέχει στο Κυπριακό Δίκτυο.
Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που θα
αποτελέσουν το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μιας Διεθνικής Πρότασης, θα πρέπει να
εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.
Οι ενδιαφερόμενοι 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).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
Διαδικασία Αξιολόγησης
Για κάθε Πρόταση με κυπριακή συμμετοχή που υποβάλλεται στο ΙΠΕ εφαρμόζεται
Προκαταρκτικός Έλεγχος, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART
2016-2020.
Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν προκαταρκτικό έλεγχο και
αξιολόγηση των Προτάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας / περιφέρειάς τους.
Η επιστημονική αξιολόγηση των Διεθνικών Προτάσεων γίνεται κεντρικά από το Δίκτυο
ERANETMED, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στη
Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.
Επιλογή

Η επιλογή των έργων γίνεται από κοινού από τους εθνικούς/περιφερειακούς οργανισμούς
χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Αξιολόγησης που
διενεργείται από το Δίκτυο και το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε χώρας/περιφέρειας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδιος Λειτουργός
Λίνα Τσούμπανου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
E-mail
l.tsoumpanou@research.org.cy
Telephone
+35722205055

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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