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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Πρόσκληση) εντάσσεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου M-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η Πρόσκληση αφορά στην Κοινή Διεθνική Πρόσκληση
Υποβολής Προτάσεων 2016 με τίτλο “Μ-ERA.NET Joint Call 2016”.
Η Πρόσκληση περιέχει, ανάμεσα σε άλλα, πληροφορίες σχετικά με τους επιδιωκόμενους
γενικούς και ειδικούς στόχους, τον προϋπολογισμό, τη μέθοδο και το ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης ανά έργο, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, τους δικαιούχους, το
αναγκαίο δίκτυο συνεργασίας, καθώς επίσης και τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης,
χρηματοδότησης και παρακολούθησης των έργων.
Το ΙΠΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και πρόσωπα
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης να υποβάλουν
προτάσεις για εκπόνηση υψηλού επιπέδου έργων στο πλαίσιο των στόχων και σύμφωνα
με τους όρους, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Διεθνικής
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κωδικός Πρόσκλησης

: ΚΟΙΝΑ/M-ERA.NET/0316

Ημερ. Δημοσίευσης

: 15 Μαρτίου 2016

Καταληκτική Ημερομηνία: 1ο στάδιο:14 Ιουνίου 2016 (12:00 ώρα Βρυξελλών)
2ο στάδιο: 10 Νοεμβρίου 2016 (12:00 ώρα Βρυξελλών)
Προϋπολογισμός

: 400.000 Ευρώ χρηματοδότηση ΙΠΕ και πλέον χρηματοδότηση
(top - up) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αρμόδια Στελέχη

: Δρ Στυλιανή Πετρούδη (spetroudi@research.org.cy)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δικτύωση και συνεργασία της κυπριακής με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα αποτελεί ένα
από τους πρωταρχικούς σκοπούς του ΙΠΕ. Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες
μεταφέρονται στους κυπριακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις τεχνογνωσία και χρήσιμες
εμπειρίες και διευρύνονται οι δυνατότητες εξασφάλισης διεθνούς χρηματοδότησης για την
υλοποίηση ερευνητικών έργων.
Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς
ερευνητικούς φορείς και σε κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο ερευνητικούς οργανισμούς.
Οι συνεργασίες αυτές, πέρα από το ότι προωθούν τη μεταφορά πολύτιμων εμπειριών και
γνώσεων στην Κύπρο, συμβάλλουν και στον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων των
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ερευνητικών μονάδων της Κύπρου σε νέες κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογίας, γύρω
από κρίσιμα θέματα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Το ΙΠΕ συμμετέχει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (Public to Public - P2P) που εντάσσονται κάτω από το
Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τον Κοινό Προγραμματισμό και το
Σχέδιο ERA-NET COFUND του Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ) της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες
αυτές, στοχεύουν στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μέσα από την ανάπτυξη
κοινών δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η υλοποίηση
των διαφόρων δραστηριοτήτων, γίνεται από δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν
αντίστοιχοι με το ΙΠΕ οργανισμοί και υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη προώθησης και
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των δικτύων είναι η διαμόρφωση και
προκήρυξη Κοινών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΤΑΚ. Στο πλαίσιο των Κοινών
Προγραμμάτων ανακοινώνονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με τις οποίες
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις των συμμετεχόντων χωρών
να υποβάλουν από κοινού προτάσεις για την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
του 2016 του Έργου M-ERA.NET η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα ERA-NET COFUND
του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (H2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό
των εθνικών πολιτικών της ΕΕ σε θέματα έρευνας. Στην πρόσκληση συμμετέχουν τριάντα
πέντε (35) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί από είκοσι έξι (26) χώρες.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της Δράσης “Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα” είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, μέσα από την
ανάπτυξη συνεργασίας και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της
Κύπρου με οργανισμούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της
επιστήμης των υλικών συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών.
Το Δίκτυο Μ-ERA.NET στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των
υλικών σε εφαρμογές σχετικές με την ενέργεια, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Α

Π Ε Δ Ι Α

Η Κοινή Πρόσκληση του Διεθνικού Δικτύου Μ-ΕRA.NET 2016 καλύπτει τα ακόλουθα 6
θεματικά πεδία:
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1. Integrated computational materials engineering
2.

Innovative surfaces, coatings and interfaces

3. High performance synthetic and biobased composites
4. Functional materials
5. Interfaces between materials and biological hosts for health applications
6. Materials for additive manufacturing

Η ανάλυση του τεχνικού περιεχομένου και της στόχευσης των πιο πάνω 6 θεματικών
πεδίων δίνεται στη Διεθνική Πρόσκληση.
Με την παρούσα Πρόσκληση το ΙΠΕ θα υποστηρίξει έργα που θα εντάσσονται σε μία ή
περισσότερες από τις πιο πάνω θεματικές ενότητες.
ΣHMANTIKΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι προτάσεις να
εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές της Πρόσκλησης και να εξυπηρετούν τους στόχους της.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Κοινή Διεθνική Πρόκληση Υποβολής
Προτάσεων (Παράρτημα Ι).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ
Δραστηριότητες Έργων
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρονται σε έργα των οποίων οι
δραστηριότητες των Κυπριακών Δικτύων μπορούν να αφορούν σε Βασική ή/και Βιομηχανική
(Εφαρμοσμένη) Έρευνα.
Ως Βασική Έρευνα ορίζεται η πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως
για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινόμενων και
παρατηρούμενων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση.
Ως Βιομηχανική Έρευνα ορίζεται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που
αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων
συστημάτων και μπορεί να συμπεριλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό
περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς
και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα
και ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
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Διάρκεια Έργων
Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα έξι (36) μήνες – και δεν θα
δοθεί οποιαδήποτε παράταση. Σημειώνεται ότι στη Διεθνική Πρόσκληση δεν προνοείται
παραχώρηση παράτασης στα έργα.

Ταυτόχρονα
θα
πρέπει
να
ελέγχεται
η
συμβατότητα
με
τις
Εθνικούς
Κανονισμούς/Προτεραιότητες των χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνικό Δίκτυο. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους Εθνικούς Κανονισμούς/Προτεραιότητες
από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact Points) τα οποία περιλαμβάνονται στην
Κοινή Διεθνική Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων (Παράρτημα Ι).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων σε πρόταση θεωρείται έγκυρη εφόσον οι
εμπλεκόμενοι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα έχουν την έδρα τους στις περιοχές που
ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). Φορείς
και πρόσωπα που η έδρα τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο κράτος
αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, συμμετέχουν υπό όρους και προϋποθέσεις
που περιλαμβάνονται στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Πρόσκληση, οι φορείς που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής κατατάσσονται σε μία από τις κατηγορίες που περιγράφονται πιο κάτω.
Σε περίπτωση που ένας φορέας ο οποίος έχει καταταχθεί σε συγκεκριμένη Κατηγορία
Φορέων, με βάση το νομοτυπικό έλεγχο1, διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του
σε έργο, ότι δεν πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις για να κατατάσσεται στην εν λόγω
Κατηγορία, τότε το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τον κατατάξει σε άλλη Κατηγορία Φορέων. Η
κατάταξη σε άλλη Κατηγορία Φορέα πιθανόν να συνεπάγεται διαφοροποιήσεις στο δικαίωμα
ή στους όρους συμμετοχής του φορέα στο έργο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας Προκήρυξης.
Α. Οργανισμοί Έρευνας
Για σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης Οργανισμός Έρευνας νοείται πανεπιστήμιο ή
ερευνητικό ινστιτούτο ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η
ανεξάρτητη2 διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης

1

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα εξετάζει τους φορείς κατά τη διάρκεια του νομοτυπικού ελέγχου ο οποίος, θα
πραγματοποιείται πριν την υπογραφή Συμβολαίου Έργου.
2

Ανεξάρτητη Έρευνα είναι η έρευνα για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, συμπεριλαμβανομένης της
συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης. Διευκρινίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης και η έρευνα και
ανάπτυξη που διεξάγεται εκ μέρους επιχειρήσεων δεν θεωρείται ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη.
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και η ευρεία, μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις διάδοση των αποτελεσμάτων των εν
λόγω δραστηριοτήτων, όπως με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός διενεργεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει
να δηλώνονται χωριστά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ένα τέτοιο
φορέα, π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση
στα αποτελέσματα που αυτός παράγει.
Οι «οικονομικές» και «μη οικονομικές δραστηριότητες» ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
651/2014 για τις Κρατικές Ενισχύσεις.
Ο φορέας αυτός έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο ΙΠΕ, σε ετήσια βάση, βεβαίωση από
ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή ότι τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τις «οικονομικές» και
«μη οικονομικές δραστηριότητές» του καθώς επίσης και ότι πληροί τις σχετικές τις σχετικές
προϋποθέσεις για τον διαχωρισμό τους όπως προνοείται στο Πλαίσιο σχετικά με τις
ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (2014/C 198/01).
Β. Επιχειρήσεις3
Η κατηγορία αυτή καλύπτει γενικά τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, ως ακολούθως:

τομέα

που

Β.1. Μικρή Επιχείρηση4 :
Νοείται η επιχείρηση που έχει λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο
εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που να μην ξεπερνά τα δέκα (10) εκατ. Ευρώ.
Στην κατηγορία αύτη εντάσσονται και οι Νεοσύστατες Επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι, Νεοσύστατη, είναι κάθε μικρή επιχείρηση μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο,
έως και πέντε έτη μετά την εγγραφή της, η οποία δεν έχει προβεί ακόμη σε διανομή κερδών
και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται
σε καταχώρηση η πενταετής περίοδος μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα ή καθίσταται υπόχρεη καταβολής
φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα. Εκτός κι’ αν προβλέπεται διαφορετικά στο
Πρόγραμμα, στην περίπτωση συμμετοχής νεοσύστατων επιχειρήσεων, η εγγραφή της
εταιρείας πρέπει να προϋπάρχει της πρότασης.
Β.2. Μεσαία Επιχείρηση:
Νοείται η επιχείρηση που έχει από πενήντα (50) έως και διακόσιους σαράντα εννέα (249)
εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και πενήντα (50) εκατ. Ευρώ ή συνολικό
ετήσιο ισολογισμό έως και σαράντα τρία (43) εκατ. Ευρώ.

3

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων (κατ. Β.1, Β.2, Β.3) θα επανελέγχεται κατά τη στιγμή της ετοιμασίας του
Συμβολαίου και πριν την τελική απόφαση για χρηματοδότηση.
4

Ο πλήρης ορισμός των «Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» (ΜμΕ) αφορά στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36. Το ΙΠΕ θα υιοθετεί τον εκάστοτε Κανονισμό της ΕΕ ο οποίος
αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό.
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Β.3. Μεγάλη Επιχείρηση:
Νοείται η επιχείρηση που απασχολεί από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους και άνω
ή/και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πενήντα (50) εκατ. Ευρώ ή συνολικό ετήσιο
ισολογισμό άνω των σαράντα τριών (43) εκατ. Ευρώ.
Σημειώνεται ότι, η συμμετοχή Μεγάλης Επιχείρησης είναι δυνατή μόνο εφόσον αποδειχθεί,
εκ των προτέρων, μέσα από την πρόταση, ο χαρακτήρας κινήτρου που αναμένεται να έχει η
χρηματοδότηση προς τη Μεγάλη επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να πληρείται
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
 Αύξηση του μεγέθους του έργου: αύξηση του συνολικού κόστους του έργου (χωρίς
μείωση της δαπάνης της Μεγάλης Επιχείρησης σε σχέση με την υπόθεση μη
ενίσχυσης)· αύξηση του αριθμού των ατόμων που ασχολούνται με δραστηριότητες
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας,
 Αύξηση του πεδίου εφαρμογής: αύξηση του αριθμού των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων του έργου· αύξηση των προσδοκιών από το έργο, η οποία
αποδεικνύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων εταίρων, τη μεγαλύτερη
πιθανότητα επιτυχίας επιστημονικών ή τεχνολογικών τομών ή τον υψηλότερο κίνδυνο
αποτυχίας (ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του έργου και
την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματά του),
 Αύξηση της ταχύτητας: η υλοποίηση του έργου απαιτεί λιγότερο χρόνο σε σύγκριση
με το χρόνο υλοποίησης που απαιτείται για την εκτέλεση του ίδιου έργου χωρίς
ενίσχυση, και
 Αύξηση του συνολικού δαπανηθέντος ποσού: αύξηση της συνολικής δαπάνης
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας από τη Μεγάλη Επιχείρηση σε απόλυτους όρους
ή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αλλαγές στον προϋπολογισμό του έργου
(χωρίς αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού για άλλα έργα).
Γ. Άλλοι Φορείς
Γ.1. Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα:
Ιδιωτικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του Οργανισμού
Έρευνας, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές,
Επιστημονικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων, Επιμελητήρια
Επιχειρήσεων κλπ.
Οι Φορείς της εν λόγω κατηγορίας θα τυγχάνουν χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους
που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία επιχειρήσεων στην οποία εμπίπτουν (Β.1, Β.2 ή
Β.3). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Επιμελητηρίων
Επιχειρήσεων ή άλλων οργανωμένων συνόλων που έχουν ως μέλος Μεγάλη Επιχείρηση
τότε αυτόματα θα εντάσσονται στην κατηγορία των Μεγάλων Επιχειρήσεων (Β.3).
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Γ.2. Άλλοι Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα:
Κυβερνητικά Τμήματα, Δήμοι, Κοινότητες, Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, Κρατικοί
Οργανισμοί, κλπ. Εξαιρούνται οι φορείς που λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερου
ανταγωνισμού, οι οποίοι κατατάσσονται στην Κατηγορία «Επιχειρήσεις».

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για το Δίκτυο Συνεργασίας κάθε Πρότασης Έργου θα πρέπει να καλύπτονται οι
προϋποθέσεις που τίθενται πιο κάτω σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
Ελάχιστο Διεθνικό Δίκτυο


Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τρεις (3)
φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένες χώρες, που συμμετέχουν στη
Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016.



Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε κάθε πρόταση πρέπει να ανήκουν σε
χώρα/περιοχή που συμμετέχει στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016. Οι
χώρες που συμμετέχουν αναγράφονται στο κείμενο της Διεθνικής Πρόσκληση που
επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει όριο για τον μέγιστο αριθμό μελών του
Διεθνικού Δικτύου εντούτοις αναμένονται προτάσεις με 4 ή 5 φορείς.



Ο φορέας του Δικτύου που θα αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου
Συνεργασίας, θα έχει και την ευθύνη υποβολής της Πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού
εργαλείου, καθώς και συντονισμού/διαχείρισης του έργου σε περίπτωση επιλογής του για
χρηματοδότηση.

Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στo κείμενο της Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης).
Κυπριακό Δίκτυο
 Το Κυπριακό Δίκτυο μπορεί να απαρτίζεται από ένα έως τρεις (1-3) φορείς που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση.
 Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) του Κυπριακού Δικτύου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε
Φορέας με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία
(εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων).
 Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ) έχουν οποιοιδήποτε Φορείς
με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται οι
περιοχές των Βρετανικών Βάσεων)
Οι προϋποθέσεις/περιορισμοί συμμετοχής στο Κυπριακό Δίκτυο είναι:
 Κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε δύο (2) προτάσεις έργων, στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Στην περίπτωση που αναλαμβάνει το ρόλο του
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Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο στην πρόταση την
οποία συντονίζει.
 Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα φορέα απασχόλησης ανεξάρτητα
εάν εργάζεται σε περισσότερους φορείς.
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φορέα και προσώπου, για το οποίο το ΔΣ του ΙΠΕ έχει
λάβει απόφαση αποκλεισμού του από τα Προγράμματα του Ιδρύματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για την
παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ. Το πιο πάνω ποσό αναμένεται να
αυξηθεί από την πρόσθετη (top-up) χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι το ύψος συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
οριστικοποιηθεί μετά την τελική κατάταξη των προτάσεων.
Χρηματοδότηση Έργων
Το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης για το μέρος του έργου που υλοποιείται από το
Κυπριακό Δίκτυο ορίζεται στις 175.000 Ευρώ.
Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού
Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 25.000 Ευρώ.
Τρόπος Χρηματοδότησης
Η Χρηματοδότηση του Κυπριακού Δικτύου, θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις δόσεις.
Προκαταβολή

: 35% με την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου

Ενδιάμεση Δόση

: μέχρι 45% με την αποδοχή της Ενδιάμεσης Έκθεσης

Τελική Δόση

: υπόλοιπο επιλέξιμων δαπανών με την αποδοχή της Τελικής Έκθεσης

Πριν την καταβολή της κάθε Δόσης θα πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς του
ιδιωτικού τομέα, στοιχεία προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους με τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.
Επιπρόσθετα, εφόσον διαπιστωθεί για ΑΦ του ιδιωτικού τομέα ότι:
(α) το ύψος του κύκλου εργασιών του, με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των δύο
(2) τελευταίων ετών, είναι μικρότερο από το μισό της προκαταβολής (35%) που θα
λάβει από το Ίδρυμα, ή /και
(β) η πιστοληπτική ικανότητά του, με βάση τους ετήσιους ισολογισμούς των δύο (2)
τελευταίων ετών, κρίνεται ως μη επαρκής,
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τότε ο ΑΦ θα έχει την υποχρέωση υποβολής προς το ΙΠΕ Τραπεζικής Εγγύησης η οποία θα
καλύπτει το 25% της συνολικής χρηματοδότησης του Έργου.
Εναλλακτικά, αν ο ΑΦ δεν επιθυμεί την υποβολή Τραπεζικής Εγγύησης στο Ίδρυμα, θα
μπορεί να λάβει ως προκαταβολή το 10% της συνολικής χρηματοδότησης του ΙΠΕ και η
καταβολή των επόμενων Δόσεων θα γίνεται στο στάδιο της Ενδιάμεσης / Τελικής Έκθεσης
με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες της προηγούμενης περιόδου.
Ένταση Ενίσχυσης
Η Ένταση Ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες φορέων μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100%.
Για τις Επιχειρήσεις και τους Άλλους Φορείς που δεν είναι τμήματα του Δημοσίου, η χορηγία
θα παρέχεται ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα υποχρεωτικά όρια που ισχύουν για το Κυπριακό Δίκτυο σε
έργα της παρούσας Πρόσκλησης είναι:
Δαπάνες Προσωπικού: η κατηγορία αφορά σε αμοιβές για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας
στο βαθμό που απασχολούνται στο Έργο. Οι επιλέξιμες δαπάνες αποτελούνται από το
μεικτό μισθό πλέον τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται στις αρχές του κράτους,
πλέον άλλες εισφορές (πχ Ταμείο Προνοίας κα) που καταβάλλει ο Φορέας ως εργοδότης,
νοουμένου ότι αυτές αξιολογούνται από το ΙΠΕ και κρίνονται ως λογικές.
Για τους φορείς, των οποίων οι μισθολογικές απολαβές του προσωπικού τους προέρχονται
άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τότε, επιλέξιμες για χρηματοδότηση από
το ΙΠΕ είναι μόνο οι επιπρόσθετες δαπάνες προσωπικού που προσλαμβάνεται ειδικά για
σκοπούς υλοποίησης του Έργου. Επιπρόσθετα, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για
χρηματοδότηση η αμοιβή προσώπου του οποίου οι βασικές μισθολογικές απολαβές
προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, έστω και αν για τους
σκοπούς του έργου συνεργάζεται με άλλο φορέα.
Όργανα και Εξοπλισμός: δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό που αγοράζεται στο πλαίσιο
του έργου. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη
διάρκεια του έργου και στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού για τους σκοπούς του έργου. Η
κατηγορία περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες (α) «Πάγιος Εξοπλισμός» και (β) «Εξοπλισμός
σε Η/Υ και Λογισμικά Προγράμματα» για τις οποίες ο χρόνος απόσβεσης ορίζεται σε 5 και 3
χρόνια αντίστοιχα.
Αγορά Υπηρεσιών (μέχρι 10%): δαπάνες για έξοδα υπεργολαβιών συμπεριλαμβανομένων
συμβουλευτικών και παρεμφερών υπηρεσιών.
Διάχυση: δαπάνες για διάχυση αποτελεσμάτων προς την επιστημονική κοινότητα και την
κοινωνία (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, ημερίδες κα). Σε κάθε έργο θα
πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία (1) δραστηριότητα Διάχυσης αποτελεσμάτων
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στην Κύπρο. Δεν καλύπτονται δραστηριότητες που αφορούν σε εμπορική αξιοποίηση
προϊόντος ή κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Μετακινήσεις: Δαπάνες μετακινήσεων (μέχρι 5 μέρες) για σκοπούς διεκπεραίωσης και
συντονισμού της ερευνητικής δραστηριότητας στο εξωτερικό
Αναλώσιμα: δαπάνες για αναλώσιμα αναγκαία για την υλοποίηση πειραματικών
διεργασιών. Δεν περιλαμβάνονται γραφειακή ύλη, χαρτί, μελάνια, ψηφιακοί δίσκοι κοκ.
Υπερκεφαλικά (μέχρι 20%): γενικά λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την
υλοποίηση του έργου (πχ ηλεκτρισμός, τηλέφωνα, γραμματειακή υποστήριξη) και τη
συντήρηση πάγιου εξοπλισμού.
Ειδικά Έξοδα: δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από το έργο και δεν εντάσσονται στις πιο
πάνω κατηγορίες.
Σε ότι αφορά φορείς εξωτερικού, ο κάθε φορέας χρηματοδότησης θα καλύπτει τη συμμετοχή
των φορέων που προέρχονται από τη χώρα του, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων δύο σταδίων: (α)
Προκαταρκτικής πρότασης (Pre-Proposal) και (β) Πλήρους Πρότασης (Full Proposal).

Στάδιο Ι - Προκαταρκτικές Προτάσεις
Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος των Προκαταρκτικών Προτάσεων θα διενεργηθεί από:
(α) τη Γραμματεία του Δικτύου (Call Secretariat), στη βάση των ακόλουθων κριτήριων
επιλεξιμότητας - όπως αναφέρονται στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:
 Εμπρόθεσμη Υποβολή: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε πριν από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Πρόσκλησης.
 Χρήση Εντύπων: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε χρησιμοποιώντας το
έντυπο του M-ERA.NET Πρόσκληση 2016 που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.
 Γλώσσα: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε στην αγγλική γλώσσα.
 Δίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
σχέση με το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας. Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστο τρεις (3) φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από
τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συνδεδεμένες
χώρες, που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016. Επίσης, όλοι
οι φορείς που συμμετέχουν σε κάθε πρόταση πρέπει να ανήκουν σε χώρα/περιοχή
που συμμετέχει στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016.
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 Technology Readiness Levels (TRLs): ελέγχεται κατά πόσο τα TRLs αντιστοιχούν με
το τι ζητείται σε κάθε θεματικό πεδίο.
 Διάρκεια: ελέγχεται εάν η διάρκεια έργου είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (με
μέγιστη διάρκεια τους 36 μήνες (χωρίς τη δυνατότητα παράτασης).
 Εισήγηση Φορέων Χρηματοδότησης: ελέγχεται κατά πόσο η Πρόταση Έργου
στηρίζεται από τουλάχιστον δύο Φορείς Χρηματοδότησης από τις χώρες που
συμμετέχουν.

(β) τους Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης, στη βάση των κριτηρίων που περιλαμβάνονται
στους εθνικούς κανονισμούς επιλεξιμότητας. Σημειώνεται ότι ορισμένοι Χρηματοδοτικοί
Οργανισμοί ενδέχεται να προβούν και σε Επιστημονική Αξιολόγηση των Προκαταρκτικών
Προτάσεων.

Στην περίπτωση της Κύπρου τα κριτήρια προκαταρκτικού ελέγχου που θα εφαρμόσει το ΙΠΕ
είναι:
 Δίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
σχέση με το Δίκτυο Συνεργασίας, σε ότι αφορά στη συμμετοχή των Κυπριακών
φορέων. Είναι πιθανό να ζητηθεί όπως υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία,
δικαιολογητικά και έγγραφα, ούτως ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες
στο έργο καλύπτουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
 Προϋπολογισμός: ελέγχεται κατά πόσο ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν ξεπερνά
το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης.
 Σε περίπτωση που ο αριθμός των προτάσεων
Κυπριακών φορέων είναι πολύ μεγάλος σε σχέση
τότε ενδέχεται το Ίδρυμα να προβεί σε
προκαταρκτικών προτάσεων ώστε ο αριθμός των
να προωθηθούν στο 2ο στάδιο αξιολόγησης
(oversubscription) μικρότερη ή/και ίση του 3.

που υποβληθούν με συμμετοχή
με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
επιστημονική αξιολόγηση των
προτάσεων που θα εισηγηθεί για
να αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη

Στάδιο ΙΙ - Πλήρεις Προτάσεις
Στο Στάδιο ΙΙ γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των ολοκληρωμένων προτάσεων (Full
Proposals) από τη Γραμματεία του Δικτύου (Call Secretariat) και από τους Εθνικούς Φορείς
Χρηματοδότησης. Παράλληλα διεξάγεται επιστημονική αξιολόγηση η οποία γίνεται κεντρικά
στο επίπεδο του Διεθνικού Δικτύου M-ERA.NET.
Ο Έλεγχος Εγκυρότητας των Ολοκληρωμένων Προτάσεων (Full Proposals) θα διενεργηθεί
από:
(α) τη Γραμματεία του Δικτύου (Call Secretariat), στη βάση των ακόλουθων κριτήριων
επιλεξιμότητας - όπως αναφέρονται στη Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:
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 Εμπρόθεσμη Υποβολή: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε πριν από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Πρόσκλησης.
 Χρήση Εντύπων: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε χρησιμοποιώντας τα
έντυπα του M-ERA.NET Πρόσκληση 2016 που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό
(Full Proposal form και Annex1 to the Full Proposal form).
 Γλώσσα: ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε στην αγγλική γλώσσα.
 Δίκτυο Συνεργασίας: ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε
σχέση με το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας. Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστο τρεις (3) φορείς που αιτούνται χρηματοδότηση από
τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένες
χώρες, που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016. Επίσης, όλοι
οι φορείς που συμμετέχουν σε κάθε πρόταση πρέπει να ανήκουν σε χώρα/περιοχή
που συμμετέχει στη Διεθνική Πρόσκληση M-ERA.NET 2016.
 Technology Readiness Levels (TRLs): ελέγχεται κατά πόσο τα TRLs αντιστοιχούν με
τo τι ζητείται σε κάθε θεματικό πεδίο.
 Διάρκεια: ελέγχεται εάν η διάρκεια έργου είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων (με
μέγιστη διάρκεια τους 36 μήνες (χωρίς τη δυνατότητα παράτασης).
 Εισήγηση Φορέων Χρηματοδότησης: ελέγχεται κατά πόσο η Πρόταση Έργου
στηρίζεται από τουλάχιστον δύο Φορείς Χρηματοδότησης από τις χώρες που
συμμετέχουν.
Σημειώνεται ότι αλλαγές από την Προκαταρκτική στην Πλήρη Πρόταση δεν επιτρέπονται
παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
(β) τους Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης, στη βάση των κριτηρίων που περιλαμβάνονται
στους εθνικούς κανονισμούς επιλεξιμότητας.

Σε ότι αφορά στις προτάσεις με Κυπριακή συμμετοχή το ΙΠΕ θα εφαρμόσει τα ίδια κριτήρια
με το 1ο Στάδιο (Στάδιο Ι).

Επιστημονική Αξιολόγηση
Η επιστημονική αξιολόγηση των ολοκληρωμένων προτάσεων γίνεται κεντρικά από τρεις (3)
διεθνείς ανεξάρτητους κριτές που επιλέγονται από το Δίκτυο M-ERA.NET. Κατά την
επιστημονική αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Προτάσεων εφαρμόζονται τα πιο κάτω
κριτήρια:


Αριστεία - Excellence



Προσδοκώμενο Όφελος / Αντίκτυπο - Impact



Ποιότητα και Αποδοτικότητα της Εφαρμογής – Quality and efficiency of the
implementation
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Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα
4 της Διεθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Παράρτημα Ι της παρούσας
Πρόσκλησης).
Αποτελέσματα
Η τελική απόφαση για χρηματοδότηση λαμβάνεται από κοινού από τους Εθνικούς
Οργανισμούς Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιστημονικής
αξιολόγησης και το διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για τα δύο στάδια υποβολής και αξιολόγησης
προτάσεων θα γίνει κεντρικά από το Δίκτυο M-ERA.NET και θα κοινοποιηθεί προς τους
Συντονιστές των προτάσεων. Οι Συντονιστές των προτάσεων αναμένεται ότι θα
ενημερώσουν σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου Συνεργασίας τους.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ετοιμασίας συμβολαίου ο ΣΕ του Κυπριακού Δικτύου υποβάλλει
στο ΙΠΕ συμπληρωμένα έντυπα που αφορούν στην περιγραφή των δραστηριοτήτων του
Κυπριακού Δικτύου στη Διεθνική Πρόταση Έργου, αναλυτικό προϋπολογισμό που αφορά
στο Κυπριακό Δίκτυο, όπως επίσης συμπληρωματικά στοιχεία, δικαιολογητικά και έγγραφα,
ούτως ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο:
 οι συμμετέχοντες στο έργο καλύπτουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης (ζητούνται
στοιχεία τεκμηρίωσης της εγκυρότητας συμμετοχής των δικαιούχων, όπως
καταστατικό, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών, ισολογισμοί τελευταίων ετών,
βεβαιώσεις για αριθμό εργαζομένων κα),
 τα στοιχεία που αναφέρονται στη συμμετοχή προσώπων είναι έγκυρα και ακριβή
(όπως βιογραφικά σημειώματα, συμβάσεις εργασίας, αποκόμματα μισθοδοσίας,
απόσπασμα μισθολογίου, κατάσταση αποδοχών και εισφορών, έντυπο ΕΠΡ7 κα),
 η αιτούμενη ένταση ενίσχυσης για κάθε φορέα είναι συμβατή με τις σχετικές πρόνοιες
και οι δαπάνες που προβλέπονται είναι επιλέξιμες,
 οι μεθοδολογικές τροποποιήσεις που τυχόν εισηγήθηκαν οι κριτές που διενήργησαν
την επιστημονική αξιολόγηση της πρότασης έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της
υλοποίησης της εργασίας,
 έχει ετοιμαστεί, υπογραφεί και υποβληθεί το Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας, και
 έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη
νομοθεσία και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου
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Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ετοιμασίας συμβολαίου, θα ζητηθεί να
υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία, προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των φορέων του
ιδιωτικού τομέα με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις:
i. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι ο φορέας έχει
διευθετήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει
υποχρέωση να εγγραφεί στο μητρώο της Υπηρεσίας.
ii. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να αναφέρει το
συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων του Φορέα, καθώς και βεβαίωση ότι έχει
διευθετήσει όλες τις εισφορές/τέλη στα Ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση
πληρωμής εισφορών/τελών.
iii. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, που να αναφέρει ότι ο Φορέας
έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές
του, με βάση τις νομοθεσίες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για ετοιμασία συμβολαίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και
δέσμευση του ΙΠΕ για χρηματοδότηση του έργου. Για να τύχει χρηματοδότησης ένα έργο
πρέπει απαραίτητα να επέλθει συμφωνία σε όλα τα θέματα της διαδικασίας.
Υπογραφή Συμβολαίων
Για κάθε έργο που επιλέγεται για χρηματοδότηση υπογράφεται Συμβόλαιο Έργου ανάμεσα
στο ΙΠΕ και τον ΑΦ που αφορά στο τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί από το Κυπριακό
Δίκτυο. Το Συμβόλαιο υπογράφουν εκπρόσωποι του ΙΠΕ και του ΑΦ, καθώς επίσης ο
Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαχείριση και παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από το ΙΠΕ. Η υλοποίηση του
συνολικού έργου θα παρακολουθείται κεντρικά από το M-ERA.NET και το χρηματοδοτικό
οργανισμό της χώρας από την οποία προέρχεται ο Συντονιστής του Διεθνικού Δικτύου
Συνεργασίας.
Εκθέσεις Προόδου
Για τα έργα της παρούσας Πρόσκλησης θα υποβάλλονται από το Συντονιστή του Κυπριακού
Δικτύου προς το ΙΠΕ :
 Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου κατά τη συμπλήρωση της μισής διάρκειας του έργου,
και
 Τελική Έκθεση Προόδου κατά την ολοκλήρωση του έργου.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Έντυπα
Στάδιο Ι
Για την υποβολή προτάσεων στο 1ο Στάδιο της διαδικασίας, o Συντονιστής του Διεθνικού
Δικτύου θα πρέπει να υποβάλει τη συνοπτική πρόταση (pre-proposal) μέσω του
ηλεκτρονικού εργαλείου που θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://www.mera.net/joint-call-2016 χρησιμοποιώντας τα Ειδικά Έντυπα Υποβολής, τα οποία
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα.
Στάδιο ΙΙ
Οι Συντονιστές των Συνοπτικών Προτάσεων (pre – proposals) που αξιολογήθηκαν θετικά
στο 1ο στάδιο καλούνται να υποβάλουν Πλήρεις Προτάσεις (full proposals) στο 2ο στάδιο
μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου που θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://www.mera.net/joint-call-2016 χρησιμοποιώντας τα Ειδικά Έντυπα Υποβολής, τα οποία θα
βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

Για τους Κυπριακούς Φορείς που θα συμμετάσχουν σε Πρόταση Έργου δεν αναμένεται
υποβολή της πρότασης στο ΙΠΕ, όμως κατά τη διενέργεια του Προκαταρκτικού Ελέγχου (στο
1ο ή ακόμη και στο 2ο στάδιο) ενδέχεται να τους ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ώστε να
ελεγχθεί η εγκυρότητα συμμετοχής τους (όπως καταστατικό, εγγραφή στον Έφορο
Εταιρειών, ισολογισμοί τελευταίων ετών, βεβαιώσεις για αριθμό εργαζομένων κα).
Γλώσσα
Οι προτάσεις έργων πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα.
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής
Στάδιο Ι: 14 Ιουνίου 2016, 12:00 (ώρα Βρυξελλών)
Στάδιο ΙΙ: 10 Νοεμβρίου 2016, 12:00 (ώρα Βρυξελλών)
Περιεχόμενο
Στάδιο Ι: Ο ΣΕ του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας υποβάλλει την συνοπτική Πρόταση (preproposal) στο ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής σύμφωνα με οδηγίες που βρίσκονται στη
Διεθνική Πρόσκληση.
Στάδιο ΙΙ: Ο ΣΕ του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας υποβάλλει την πλήρη Πρόταση (fullproposal) στο ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής σύμφωνα με οδηγίες που βρίσκονται στη
Διεθνική Πρόσκληση.
Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις
προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν, γίνεται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και τον
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Κανονισμό του ΙΠΕ σε Σχέση με τη Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο εν λόγω Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον ιστοχώρο του Ιδρύματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα αναγκαία έγγραφα και έντυπα, όπως επίσης και άλλο πληροφοριακό υλικό
διατίθενται στον ιστοχώρο του M-ERA.NET (https://www.m-era.net/). Η παρούσα
πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.research.org.cy)
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη από το ΙΠΕ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το
αρμόδιο στέλεχος του ΙΠΕ για το χειρισμό της παρούσας Πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος.
Κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του Ιδρύματος ή παρουσίαση των Προσκλήσεων σε
μεγάλη ομάδα ενδιαφερομένων στο χώρο εργασίας τους είναι δυνατό να διευθετηθεί μετά
από σχετική συνεννόηση.
Χρήσιμα Έγγραφα
Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως
μελετήσουν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρόσκλησης, όπως επίσης και πληροφορίες που
δίνονται στην ιστοσελίδα του M-ERA.NET.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
1. Με την αρμόδια Λειτουργό, Δρ Στυλιανή Πετρούδη:
 Τηλέφωνο

: 22205042

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

: spetroudi@research.org.cy

2. Με το ΙΠΕ:
 Τηλέφωνο

: 22205000

 Τηλεομοιότυπο

: 22205001

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

: ipe@research.org.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

M-ERA.NET Call 2016
TRANSNATIONAL CALL ANNOUNCEMENT – Guide for
Proposers
Launch date: 15 March 2016
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