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RESEARCH BOOTCAMPS 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων 
«Research Bootcamps» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις. Μέσα από την Πρόσκληση, το ΙδΕΚ 
καλεί Οργανισμούς Έρευνας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καλοκαιρινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Κεντρικός σκοπός είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του μέλλοντος μέσω της εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών Λυκείων / Τεχνικών Σχολών 
σε θέματα ερευνητικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, επιδιώκεται η διοργάνωση 
καλοκαιρινών εκπαιδευτικών Βootcamps σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και η δημιουργία ευκαιριών 
γνωριμίας τους με ερευνητές και ερευνήτριες σε πραγματικό ερευνητικό περιβάλλον (real-life 
experience).  
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Πρόταση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Research Bootcamps» μπορούν να υποβάλουν Οργανισμοί 
Έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020», οι οποίοι 
έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή του Φορέα τους στην Πύλη IRIS στην Κατηγορία A και είναι νόμιμα 
εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Πρότασης από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται να έχουν διάρκεια δύο (2) συνεχόμενων εβδομάδων και να 
πραγματοποιηθούν την περίοδο μεταξύ 01 Ιουλίου 2022 και 31 Ιουλίου 2022.  
 
Στο κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες. 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται από τους Οργανισμούς Έρευνας των οποίων τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα θα τύχουν χρηματοδότησης από το ΙδΕΚ. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Το περιεχόμενο του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος που θα λάβει χρηματοδότηση αναμένεται να 
συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος από μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών 
Σχολών, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Learning Compass 2030 – Skills for 2030 του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD): 
 

• cognitive and meta-cognitive skills (critical thinking, creative thinking, learning-to-learn and self-
regulation), 
 

• social and emotional skills (empathy, self-efficacy, responsibility and collaboration), 
 

• practical and physical skills (using new information and communication technology devices). 

https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf


Οι Δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να επικεντρωθούν σε μια ή περισσότερες από τις πιο πάνω 
κατηγορίες δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τέσσερις (4) 
θεματικές ενότητες τις οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ως εξής: 
 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €20.000 και η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται 
στα €2.500 ανά Πρόγραμμα. Ο κάθε οργανισμός θα έχει την ευθύνη διαχείρισης της χορηγίας και 
αξιοποίησης της για κάλυψη των εξόδων υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι δαπάνες θα 
πρέπει να είναι αναγκαίες, εύλογες και στη βέλτιστη δυνατή τιμή για την επιτυχή υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μπορούν να αφορούν έξοδα για: 
 

• αμοιβές εκπαιδευτών,  

• αγορά υλικού, 

• και παροχή διατροφής στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος1.  
 
Η χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ θα καταβάλλεται στους Δικαιούχους ως εφάπαξ ποσό μετά την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την υποβολή Έκθεσης Δραστηριοτήτων. Για σκοπούς 
υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι Φορείς αναμένεται ότι θα αξιοποιήσουν τις 
εγκαταστάσεις και υφιστάμενο εξοπλισμό τους.  
 
Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση ΙδΕΚ δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους διοργάνωσης 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναμένεται ότι οι δικαιούχοι θα αξιοποιήσουν ίδιους πόρους ή 
άλλες πηγές χρηματοδότησης για να καλύψουν το υπόλοιπο κόστος.  
 
Στις περιπτώσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση θα γίνεται στη βάση του Κανονισμού 
Ήσσονος Σημασίας (De-Minimis) και θα ζητείται στο στάδιο έγκρισης Δήλωση για τις Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας (De Minimis). Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο 2022, τα ποσά Ενισχύσεων Ήσσονος 

 
1 Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αναμένεται να υλοποιηθούν ως ημερήσια και δεν αναμένεται να 
περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα για διαμονή των συμμετεχόντων.  

Σύλληψη ιδέας -
Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση

Πειραματικός Σχεδιασμός 
& Εργαλεία

Συλλογή και Ανάλυση 
Δεδομένων

Ερμηνεία και Παρουσίαση 
Αποτελεσμάτων



Σημασίας θα καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Κεντρικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας για εξασφάλιση της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Η επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα τύχουν χρηματοδότησης θα γίνεται από τριμελή 
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ), στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με προηγούμενη 
εμπειρία σε σχετικά θέματα. Κατά τη συνεδρία της ΕΕΑ, τα μέλη της θα επιλεγούν για χρηματοδότηση 
τα οκτώ (8) εκπαιδευτικά προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν ως εξής: 
- η πρώτη σε κατάταξη επιλέξιμη Πρόταση ανά πόλη, για σκοπούς διασφάλισης της διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, 
- οι λοιπές Προτάσεις κατά σειρά κατάταξης. 
 
Το σκεπτικό επιλογής θα τεκμηριώνεται σε σχετική Έκθεση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι 
τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης. 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση που το επίπεδο των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κριθεί από 
την ΕΕΑ ως μη ικανοποιητικό, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει τη χρηματοδότηση. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα εξετάζεται στο πλαίσιο του 
ελέγχου συμβατότητας κατά πόσο οι δραστηριότητες που προτείνονται εμπίπτουν στις απαιτήσεις της 
παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που μια Πρόταση δεν συνάδει με τους στόχους του 
προγράμματος, η επιτροπή θα την απορρίπτει και δεν θα προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων 
αξιολόγησης.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται ως εξής: 
 
Αριστεία 

• Ποιότητα των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

• Βαθμός πρωτοτυπίας του προγράμματος, 

• Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα του προτεινόμενου προγράμματος. 
 
Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 

• Αντίκτυπος ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίτευξη επιτυχούς συμμετοχής των 
μαθητών/τριών / μέτρα μεγιστοποίησης της επιτυχίας του προγράμματος, 

• Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων δραστηριοτήτων για ενθάρρυνση των μαθητών/τριών για 
μελλοντική ενασχόληση με την Έρευνα και την Καινοτομία. 
 

Υλοποίηση 

• Πληρότητα και καταλληλότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου, της κατανομής 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τις θεματικές ενότητες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
στοχεύονται, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, 

• Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, 

• Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικαιούχου για τη διεκπεραίωση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού προγράμματος (σε επίπεδο φορέων ή/και ατόμων) και την υλοποίηση των 
προτεινόμενων στόχων. 

 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: resbootcamps@research.org.cy το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2022.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις Προτάσεις στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το 
σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) σελίδες. 
Το έντυπο περιλαμβάνει: 
 

o Περιγραφή και Στόχους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
o Περιγραφή της Ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος 
o Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
o Πλάνο Υλοποίησης 

 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, ο κάθε 
Συντονιστής/Συντονίστρια μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) Προτάσεις με δυνατότητα να λάβει 
χρηματοδότηση μόνο για ένα εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.   
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, το ΙδΕΚ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του Κατάλογο με 
τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που θα τύχουν χρηματοδότησης και θα συμβάλλει με προωθητικές και 
άλλες ενέργειες για ενθάρρυνση της συμμετοχής μαθητών και μαθητριών στα προγράμματα αυτά.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 
Οι υποχρεώσεις των Φορέων που θα λάβουν χρηματοδότηση περιλαμβάνουν (α) προβολή του ρόλου 
του ΙδΕΚ ως υποστηρικτή, με χρήση του λογοτύπου του ΙδΕΚ, και (β) συμπερίληψη σαφούς και 
ευδιάκριτης λεκτικής αναφοράς, στο σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του 
εκπαιδευτικού προγράμματος (ημερήσιο πρόγραμμα, έντυπα, αφίσες, διαφημίσεις, ιστοσελίδα, 
κοινωνικά δίκτυα κοκ). 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός 
ενός (1) μήνα, Έκθεση Δραστηριοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει αναφορά στην επίτευξη των αρχικών 
στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη συμμετοχή και ανατροφοδότηση από πλευράς των 
μαθητών/μαθητριών. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
support@research.org.cy. 

mailto:resbootcamps@research.org.cy

