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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υπόδειξης
Υποψηφιοτήτων για τον Διαγωνισμό «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής»
του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο
των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα και φορείς να υποδείξουν υποψηφιότητες
για τη διεκδίκηση του βραβείου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πυλώνας:
ΙΙΙ. Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ
Πρόγραμμα:
Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ
Διαγωνισμός:
Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020
Κωδικός Πρόσκλησης:
CULTURE/AWARD-YR/0220
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 180,000 Ευρώ
(60,000 Ευρώ για το Βραβείο κάθε θεματικής ενότητας)
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10 Φεβρουαρίου 2020
Καταληκτική Ημερομηνία:
27 Μαρτίου 2020
Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων
αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην
Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που είναι αναρτημένη
στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ.

ΣΤΟΧΟΙ
Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης
επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Βραβείου
Έρευνας. Από το 2013 το Βραβείο τροποποιήθηκε προκειμένου να επιβραβεύει ξεχωριστά
νέους και έμπειρους ερευνητές, σε μια προσπάθεια παράλληλης στήριξης των νέων και
προβολής των διακεκριμένων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες
επιστήμονες οι οποίοι έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Το
Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας, των επιτευγμάτων
και της προσωπικότητας νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην
Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα από
τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας. Επιπρόσθετα, το Βραβείο παρέχει στους
νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.
Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε ετήσια βάση σε κάθε
μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες1:
• Επιστήμες Ζωής (Life Sciences).
• Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering).
• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities).

1. Οι θεματικές ενότητες και υπο-ενότητες βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτές του European Research Council (ERC).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ
Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να:
• είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού,
• διαθέτουν κατά μέγιστο επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του
Διδακτορικού τους τίτλου (απόκτηση τίτλου μεταξύ της 10ης Φεβρουαρίου 2013 και
της 10ης Φεβρουαρίου 2020), και
• δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη,
δηλαδή να ζουν και να εργάζονται στην Κύπρο μεταξύ της 10ης Φεβρουαρίου 2017
και 10ης Φεβρουαρίου 2020 (ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης).
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της ερευνητικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν
διαλείμματα καριέρας για στρατό ή άδεια μητρότητας ή πατρότητας ή τεκμηριωμένη άδεια
ασθενείας2.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να εργάζονται σε
οποιοδήποτε οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

ΥΠΌΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
Η Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο φορέα ή άτομο στον ακόλουθο
σύνδεσμο. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα
άτομο ή φορέας.
Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 27η Μαρτίου 2020.

ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑΣ
Μετά την υπόδειξη υποψηφιοτήτων, το ΙδΕΚ επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο/α για
επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του/της και υποβολή αναλυτικού Βιογραφικού
Σημειώματος (με ενότητες που αντιστοιχούν στα κριτήρια αξιολόγησης) και πρότασης για
τη μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα που συνδέεται με την αξιοποίηση του Βραβείου
(στην αγγλική γλώσσα).

2. Για άδεια τοκετού δεκαοκτώ μήνες για κάθε παιδί που γεννήθηκε μετά την απόκτηση του διδακτορικού. Για τη στρατιωτική
θητεία ο πιστοποιημένος από αρμόδια αρχή χρόνος υπηρεσίας, ενώ για άδεια ασθενείας το σχετικό πιστοποιημένο διάστημα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ/ΝΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος πραγματοποιείται από το ΙδΕΚ ώστε να διαπιστωθεί κατά
πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης για κάθε υποψηφιότητα. Τα
αποτελέσματα του Προκαταρκτικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους/στις δικαιούχους, οι
οποίοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από ανεξάρτητους κριτές (εκτός Κύπρου)
που επιλέγονται από το ΙδΕΚ με βάση το αντικείμενο κάθε υποψηφιότητας. Η μέθοδος
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει δύο φάσεις, ως εξής:
Α’ Φάση Αξιολόγησης - «Εξ Αποστάσεως»
Στην Πρώτη Φάση Αξιολόγησης, η κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται εξ αποστάσεως
από δύο κριτές, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και κατατάσσεται (με βάση τον μέσο
όρο των δύο βαθμολογιών) σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Κατηγορία Α: 
Βαθμός: 
9,00 έως 10,00 – Προωθείται στη Δεύτερη Φάση
Αξιολόγησης
• Κατηγορία Β: Βαθμός: <9,00 – Δεν προωθείται στη Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης
Οι υποψηφιότητες που θα ενταχθούν στην Κατηγορία Α, προωθούνται στην επόμενη
φάση.
Β’ Φάση Αξιολόγησης - «Συνεδρία Δευτεροβάθμιων Επιτροπών»
Στη Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης συγκροτούνται τρεις (μία για κάθε θεματική ενότητα)
Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης (ΔΕΑ). Οι ΔΕΑ αποτελούνται από αξιολογητές
που συμμετείχαν στην πρώτη φάση και συνεδριάζουν για συζήτηση όλων των
υποψηφιοτήτων που κατατάχθηκαν στην Κατηγορία Α και επιλογή της επικρατέστερης
υποψηφιότητας. Η απόφαση των ΔΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής ένστασης.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το επίπεδο των υποψηφιοτήτων κριθεί από τις ΔΕΑ ως
μη ικανοποιητικό, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει το Βραβείο.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
1. Ερευνητική δραστηριότητα 40%
•
Ποιότητα των σημαντικότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων του/της
υποψήφιου/ας και η σημασία καθώς ο αντίκτυπός τους σε διεθνές επίπεδο.
• Αξιοποίηση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ή
παγκοσμίως ή/και την εμπορική εκμετάλλευση, εισχώρηση στη διεθνή αγορά
και εγγραφή πατέντας.
• Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, έκδοση βιβλίων, κεφαλαίων βιβλίων
ή μονογραφιών και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια υψηλού επιπέδου.
2. Βιογραφικό σημείωμα 40%
• Γενικότερα προσόντα και επιτεύγματα του/της υποψήφιου/ας.
3. Μελλοντική έρευνα 20%
• Προτεινόμενο πλαίσιο δραστηριοτήτων σχετικά με τη συνέχιση της ερευνητικής
δραστηριότητας/έργου του/της υποψήφιου/ας τα επόμενα χρόνια.

ΒΡΑΒΕΊΟ - ΧΟΡΗΓΊΑ
Οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης των ΔΕΑ,
ανακοινώνονται σε ειδική τελετή, στην οποία γίνεται και η απονομή των Βραβείων.
Στους/στις νικητές/τριες θα επιδοθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά
για το σκοπό αυτό.
Επιπρόσθετα, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ), χορηγία ύψους 60,000
Ευρώ για σκοπούς συνέχισης της έρευνας τους υπό την ιδιότητα του/της Συντονιστή/
ίστριας Έργου, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε διάστημα δώδεκα (12) έως τριάντα
έξι (36) μηνών.
Είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η χορηγία να αξιοποιηθεί σε άλλο φορέα
από αυτόν που δηλώθηκε κατά την υποβολή υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο
ΑΦ θα πρέπει να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέας με μόνιμη
έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Αναμένεται ότι οι κάτοχοι των Βραβείων θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης
του θεσμού των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: help_desk@research.org.cy
Τηλέφωνο: +35722205000
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση
της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

