
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές»  

Τι θεωρείται ως ερευνητική υποδομή? ; 

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την 

καινοτομία (2014/C 198/01)» και το άρθρο 2 (91) του Γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 

(ΓΚΑΚ) ο ορισμός της «ερευνητικής υποδομής» είναι: οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι συναφείς 

υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα για τη διεξαγωγή έρευνας στους αντίστοιχους 

τομείς. Ο ορισμός αυτός καλύπτει τον επιστημονικό εξοπλισμό ή σύνολα οργάνων, τους γνωστικούς 

πόρους, όπως συλλογές, αρχεία και δομημένες επιστημονικές πληροφορίες, τις υποδομές με βάση την 

τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως δίκτυα τύπου GRID, εξοπλισμό πληροφορικής, 

λογισμικό και επικοινωνιακά εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο μέσο το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

διεξαγωγή έρευνας. 

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να υποβάλει ένας φορέας?  

Δεν υπάρχει περιορισμός στο αριθμό προτάσεων που μπορεί να υποβάλει ένας φορέας. Σύμφωνα με τις 

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» και «Ερευνητικές 

υποδομές Μικρής Εμβέλειας» υπάρχει ο περιορισμός ότι «Κάθε Φορέας ως ΑΦ μπορεί να υποβάλει μόνο 

μία πρόταση που αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένης υποδομής σε μια εκ των Προσκλήσεων 

STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 και SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222. Στην περίπτωση που ΑΦ 

υποβάλει περισσότερες από μια προτάσεις οι οποίες αφορούν στην ίδια ή παρόμοιας φύσης ερευνητική 

υποδομή τότε καμία από τις προτάσεις δεν θα αποστέλλεται σε επιστημονική αξιολόγηση».  

Ποιο είναι το ελάχιστο Δίκτυο Συνεργασίας για κάθε πρόταση? 

Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Ανάδοχο Φορέα και τουλάχιστον δύο 

Συνεργαζόμενους Φορείς.  Ένας εκ των Φορέων του ΔΣ θα πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα 

(δηλαδή μπορεί να είναι στην Κατηγορία Α2-ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο ή 

κατηγορία Β-επιχειρήσεις ή κατηγορία Γ1-Άλλοι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα). Οι Φορείς του Δικτύου 

Συνεργασίας θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που 

ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Είναι υποχρεωτική συμμετοχή μιας Επιχείρησης στο Δίκτυο Συνεργασίας; 

Το Δίκτυο Συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φορέα από τον ιδιωτικό τομέα αλλά 

όχι απαραίτητα επιχείρηση. Ο Φορέας του ιδιωτικού τομέα μπορεί να ανήκει στην κατηγορία Α2-ιδιωτικά 

χρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο ή κατηγορία Β-επιχειρήσεις ή κατηγορία Γ1-Άλλοι φορείς του 

Ιδιωτικού Τομέα. 

Πότε είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης στο Δίκτυο Συνεργασίας; 

Στο Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει Μικρομεσαία Επιχείρηση όταν αυτό 

περιλαμβάνει μια Μεγάλη Επιχείρηση. 

Μπορούν να συμμετέχουν στην πρόταση φορείς από το εξωτερικό? 

Φορείς που η έδρα τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο κράτος αναγνωρισμένο από την 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι δυνατό να συμμετέχουν είτε ως Ερευνητικοί Φορείς Εξωτερικού (ΕΦΕ), αν 

είναι μη κερδοσκοπικοί και να έχουν την έρευνα ως μια από τις βασικές τους δραστηριότητες, είτε μέσω 

αγοράς υπηρεσιών τηρώντας πάντοτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 

σχετική Προκήρυξη Προγραμμάτων για την κάθε περίπτωση (αγορά υπηρεσιών και ΕΦΕ). Η 

χρηματοδότηση των ΕΦΕ περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Ανάδοχου Φορέα, υπολογίζεται με 

βάση την ένταση ενίσχυσης του Ανάδοχου Φορέα και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 15% της συνολικής 

χρηματοδότησης του έργου. 



Είναι δυνατόν οι ΣΦ μιας πρότασης να αναπτύξουν τεχνολογίες που είναι διαφορετικές μεταξύ τους 

αλλά να χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών την ίδια υποδομή που θα 

αγοραστεί;  

Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. 

Επιτρέπονται δαπάνες για κτηριακές εγκαταστάσεις; 

Δαπάνες για κτηριακές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. 

Στην Πρόσκληση αναφέρει ότι τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής 

ωριμότητας 1-8 (TRL 1-8).  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το έργο να καλύπτει όλα τα TRL 1 μέχρι 8;  

Το Έργο μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που εμπίπτουν μεταξύ των TRL 1-8 δεδομένου ότι 

τηρείται η υποχρέωση «Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον δραστηριότητες εκ των 

πιο κάτω: Βασική Έρευνα, Βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη.» 

Υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής όσον αφορά τους ΣΦ; 

Δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής για τον εκάστοτε ΣΦ αλλά σύμφωνα με την 

Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 «Ο Συνεργαζόμενος Φορέας (ΣΦ) είναι φορέας που 

συμμετέχει στο Δίκτυο Συνεργασίας του έργου και αναλαμβάνει την υλοποίηση τμήματος του έργου.»  

Σε τι αφορά η «Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης / Open Access Policy» που απαιτείται να υποβληθεί σαν 

Annex II της πρότασης;  

Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να περιγράφει το κανονιστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα παρέχεται 

πρόσβαση σε εξωτερικούς χρήστες στην ερευνητική υποδομή που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των χρηστών, τους κανόνες ασφαλείας χρήσης της υποδομής, τη διαχείριση των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενδεχομένως να προκύπτουν, την προστασίας δεδομένων, την 

τήρηση εμπιστευτικότητας, την τιμολογιακή πολιτική κ.λπ. Σημειώνεται ότι «Η Ποιότητα του 

προτεινόμενου πλάνου πρόσβασης και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για εφαρμογή του» 

αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης.  

Η θεματική προτεραιότητα «Information and Communication Technologies (including Space 

Technologies)» της Πρόσκλησης «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» μεταφράζεται στο ότι 

οι διαστημικές τεχνολογίες θα πρέπει να είναι διαστημικές τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνίων ή μπορεί να είναι και άλλου είδους διαστημικές τεχνολογίες; 

Η επιλεγμένη θεματική προτεραιότητα «Information and Communication Technologies (including Space 

Technologies)» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» 

ορίζεται ότι περιλαμβάνει διαστημικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων. 

 


