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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του 

Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 

«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία για την περίοδο 

Μάϊος 2022- Μάρτιος 2023 και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις 

Έργων (Προτάσεις). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος 

Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 κάτω από την Προτεραιότητα 1: «Ανταγωνιστική, 

Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία» και τον Ειδικό Στόχο (1i): «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 

ικανότητας για έρευνα και καινοτομία και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών». 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» θα ανακοινωθούν δύο Προσκλήσεις 

Υποβολής Προτάσεων ως εξής: «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» και 

«Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας». 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πυλώνας Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα   Ερευνητικές Υποδομές 

Κωδικός Πρόσκλησης  STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 

Πηγή Χρηματοδότησης Πρόσκλησης Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-

2027» 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 12.500.000 Ευρώ * 

Προϋπολογισμός ανά Θεματική  Προτεραιότητα: 

• Υγεία: 2.500.000 Ευρώ 

• Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων 
υλικών): 2.500.000 Ευρώ 

• Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές: 
2.500.000 Ευρώ 

• Γεωργία – Τρόφιμα: 2.500.000 Ευρώ 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών 
διαστήματος): 2.500.000 Ευρώ  

Ελάχιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 1.500.000 Ευρώ 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 2.500.000 Ευρώ  

Ημερομηνία Δημοσίευσης  19 Δεκεμβρίου 2022 

Καταληκτική Ημερομηνία 4 Απριλίου 2023, ώρα 13.00 
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* Σε περίπτωση που δεν διατεθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός το ΙδΕΚ δύναται να μεταφέρει 

αδιάθετο προϋπολογισμό στην Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας». 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
Το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» αφορά στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών 

μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το 

Δίκτυο Συνεργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η 

συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος Ε&K (οργανισμών έρευνας, 

επιχειρήσεων ή άλλων φορέων) για την από κοινού ουσιαστική αξιοποίηση της ερευνητικής 

υποδομής. 

Επιπρόσθετα, από την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένονται τα εξής: 

• η δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης νέων κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές 

στα επόμενα χρόνια, 

• η δυνατότητα πρόσβασης του οικοσυστήματος Ε&Κ σε ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής 

ο οποίος θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία και την ικανότητα καινοτομίας σε 

συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. 

• η διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς αιχμής και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας για νέους επιστήμονες, 

• η ενδεχόμενη προσέλκυση ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στη Κύπρο, 

• η προώθηση της ουσιαστικής ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, και 

• η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για προσέλκυση 

επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από άλλες 

χρηματοδοτικές πηγές.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» αφορά στη χρηματοδότηση 

έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι 

οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας 

(ΔΣ). Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα 

προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε επιλεγμένες 

θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω. Μέσα από τα προτεινόμενα 

ερευνητικά έργα θα πρέπει να προωθείται η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ φορέων του 

οικοσυστήματος και μεταξύ τμημάτων του ίδιου φορέα (όπου μπορεί να εφαρμοστεί) για 

μεγιστοποίηση της χρήσης της υποδομής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία αφορούν: 

• Απόκτηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής για την αναβάθμιση της ερευνητικής 

ικανότητας υφιστάμενης ομάδας/μονάδας ή  
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• Δημιουργία νέας ομάδας/μονάδας (συμπερ. Στελέχωσης) μέσω της απόκτησης 

εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής. 

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, 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.  

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να:  

• τεκμηριώσει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ήδη ερευνητική υποδομή αντίστοιχη με την 

προτεινόμενη,  

• αιτιολογήσει την ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω υποδομής στην Κύπρο, και 

• τεκμηριώσει την ανάγκη και τη δυνατότητα ευρείας χρήσης της (μέσω της παροχής 

σχετικής πρόσβασης) από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.  

Οι προτεινόμενες Ερευνητικές Υποδομές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν 

σταδιακά στο σύγχρονο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι του τομέα τους ή/και να υπηρετήσουν 

τις ερευνητικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, οικονομίας και βιομηχανίας. Ο Συντονιστής 

(ΣΕ) μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ερευνητής υψηλού επιπέδου που είτε είναι ήδη στέλεχος 

του Ανάδοχου Φορέα ή εξωτερικός που θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο αυτό. 

Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα πρέπει να: 

(α) παρέχει πρόσβαση με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων σε άλλους φορείς του 

οικοσυστήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων 1  και της 

Προκήρυξης Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 

περιληφθούν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση της υποδομής από 

επιπρόσθετους φορείς που δεν θα συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο. Νοείται ότι ο Ανάδοχος 

θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές ή/και 

κανονισμούς σχετικούς με την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες 

ερευνητικές υποδομές.  

(β) να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από δίκτυο συνεργασίας 

τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων φορέων. Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του δικτύου 

συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό τομέα.  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω Θεματικές 

Προτεραιότητες.  

1. Υγεία 

 
1  Στην περίπτωση που μια ερευνητική υποδομή ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου δραστηριότητας δηλώνονται 

χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής. 
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2. Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων 

υλικών). 

3. Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές 

4. Γεωργία – Τρόφιμα 

5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών 

διαστήματος) 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Τα θέματα ιδιοκτησίας της παραγόμενης διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) και οι όροι άσκησης 

κυριότητας επ’ αυτής, θα ρυθμίζονται κατάλληλα μέσα από διμερείς ή άλλες συμφωνίες 

ανάμεσα στους Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και 

Δημόσιου Τομέα (Γ.1, Γ.2). 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας (Α.1, Α.2) ή Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).  

Δικαίωμα συμμετοχής ως επιπρόσθετοι Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας 

(Κατ. Α), Επιχειρήσεις (Κατ. Β) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Κατ. Γ.1, 

Γ.2).  

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον φορείς. 

Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του Δικτύου Συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό 

τομέα (Κατ. Β1, Β2, Β3, Γ1 και Α2- Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Προκήρυξης Προγραμμάτων RESTART 2016-

2020, στις περιπτώσεις που απαιτείται ελάχιστο Δίκτυο Συνεργασίας αυτό πρέπει να 

απαρτίζεται από νομικές οντότητες, ανεξάρτητες μεταξύ τους, όπου καμία δεν τελεί υπό τον 

άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της άλλης ούτε τυγχάνουν υπό τον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο. 

Η συμμετοχή Μεγάλης Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πανεπιστημίων) 

επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι στο Δίκτυο Συνεργασίας συμμετέχει τουλάχιστον μία 

Μικρό-Μεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. 

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων Εξωτερικού.  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον δραστηριότητες εκ των πιο κάτω: 

Βασική Έρευνα, Βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη.  
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Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 1-8 (TRL 1-8) 

σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ2.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

36 Μήνες  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€ 12.500.000. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 

€1,500,000 - €2,500,000 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Ερευνητικούς Φορείς Εξωτερικού, Δαπάνες για Όργανα 

και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, 

Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά.  

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις δαπανών που προκύπτουν στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ 

μιας Αναθέτουσας Αρχής και Ερευνητικών Φορέων Εξωτερικού εφαρμόζεται ο «Νόμος που 

Προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα του 2016 – 73(Ι)/2016». 

Η Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται για τον κάθε φορέα ξεχωριστά και ανάλογα με το είδος 

δραστηριότητας σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ.1 στο κεφ. 3.2 της Προκήρυξης Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020, με εξαίρεση την Βασική Ένταση Ενίσχυσης για Μικρές Επιχειρήσεις, η 

οποία για δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας είναι 65%.  

Αναφορικά με την κατηγορία «Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό» ισχύουν τα εξής: 

• Οι «Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό» θα πρέπει να αφορούν σε ένα τεμάχιο 

υποδομής ή μεγαλύτερο αριθμό τεμαχίων τα οποία θα αποτελούν την συνολική 

υποδομή. Οι «Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό» του ΑΦ θα πρέπει να ανέρχονται 

τουλάχιστον στο 50% της αιτούμενης χρηματοδότησης. Δαπάνες για Όργανα και 

Εξοπλισμό μπορούν να γίνουν και από τους ΣΦ, επιπρόσθετα των δαπανών του ΑΦ.   

• Για τους Φορείς (ΑΦ και ΣΦ) που εξαιρούνται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 για 

τις Κρατικές Ενισχύσεις (Κατηγορίες Α και Γ2) στην κατηγορία «Δαπάνες για Όργανα 

 
2 TRL 1 - παρατήρηση βασικών αρχών  
   TRL 2 - διατύπωση τεχνολογικής έννοιας  
   TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας  
   TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία  
   TRL 5 - τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον  
   TRL 6 - επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον  
   TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον  
   TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο  
   TRL 9 - πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην     
   περίπτωση των βασικών τεχνολογιών) 
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και Εξοπλισμό» δεν εφαρμόζεται η έννοια της απόσβεσης και για σκοπούς 

χρηματοδότησης επιλέξιμο είναι το 90% του πλήρους κόστους αγοράς του 

εξοπλισμού. Οι εν λόγω δαπάνες εξαιρούνται από τον υπολογισμό των 

υπερκεφαλικών δαπανών. 

• Για τους Φορείς (ΑΦ και ΣΦ) που δεν εξαιρούνται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 

για τις Κρατικές Ενισχύσεις, η χρηματοδότηση για δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό 

θα γίνεται στη βάση του Άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 για τις Κρατικές 

Ενισχύσεις (Κατηγορία Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων «Επενδυτικές Ενισχύσεις για 

Ερευνητικές Υποδομές») και δεν εφαρμόζεται η έννοια της απόσβεσης. Για σκοπούς 

χρηματοδότησης η σχετική ένταση ενίσχυσης στην εν λόγω Κατηγορία Ενισχυόμενων 

Δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 50%. Οι εν λόγω δαπάνες εξαιρούνται από τον 

υπολογισμό των υπερκεφαλικών δαπανών. 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης των Έργων σημειώνονται ότι θα ισχύουν οι εξής περιορισμοί: 

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϋπολογισμού από και προς την Κατηγορία 

Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων «Επενδυτικές Ενισχύσεις για Ερευνητικές Υποδομές».  

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϋπολογισμού από μία δραστηριότητα έρευνας σε 

άλλη στην Κατηγορία Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων «Δραστηριότητες Έρευνας και 

Ανάπτυξης» (π.χ. από Βασική Έρευνα σε Βιομηχανική Έρευνα κτλ).  

Σημειώνεται ότι, όλοι οι δικαιούχοι φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στα 

Προγράμματα RESTART 2016-2020, υποχρεούνται να κάνουν χρήση της απλοποιημένης 

Μεθόδου «Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους» για τον υπολογισμό των αμοιβών προσωπικού. 

Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε δόσεις ως ακολούθως: 

• Προκαταβολή Χρηματοδότησης, που ανέρχεται σε 60% της Αιτούμενης 

Χρηματοδότησης καταβάλλεται με την υπογραφή του Συμβολαίου. 

• Ενδιάμεση Δόση Χρηματοδότησης, που μπορεί να ανέλθει μέχρι το 20% της 

Αιτούμενης Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξιμες δαπάνες της 

πρώτης περιόδου και με την προϋπόθεση έγκρισης από το ΙδΕΚ της Ενδιάμεσης 

Έκθεσης Προόδου. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη δόση χρηματοδότησης καταβάλλεται 

κατά κανόνα μόνο στην περίπτωση όπου οι επιλέξιμες δαπάνες για την πρώτη 

περίοδο υπερβαίνουν το 70% της προκαταβολής.   

• Τελική Δόση Χρηματοδότησης, που μπορεί να ανέλθει μέχρι το υπόλοιπο της 

Αιτούμενης Χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου, 

την Τελική Ένταση Ενίσχυσης και με την προϋπόθεση έγκρισης από το ΙδΕΚ της Τελικής 

Έκθεσης Προόδου. 

Σημειώνεται ότι το Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 προνοεί τα εξής: 

• Όταν μια ερευνητική υποδομή ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου 

δραστηριότητας δηλώνονται χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που 

εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά. 
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• Η τιμή που χρεώνεται για τη λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην τιμή 

της αγοράς. 

• Η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με 

διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 

το 10 % των επενδυτικών δαπανών της υποδομής μπορούν να έχουν προτιμησιακή 

πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η 

πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες 

και οι όροι της δημοσιοποιούνται. 

• Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού3. 

• Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών. 

Η συμμόρφωση με τα πιο πάνω, θα ελέγχεται από το Ίδρυμα μέσα από μηχανισμό 

παρακολούθησης και ανάκτησης, όπως προνοείται από το σχετικό κανονισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς που δεν εξαιρούνται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 για τις 

Κρατικές Ενισχύσεις και έχουν δαπάνες στην Κατηγορία Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων 

«Επενδυτικές Ενισχύσεις για Ερευνητικές Υποδομές» έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 

στο ΙδΕΚ, για τη διάρκεια του Έργου, βεβαίωση από ανεξάρτητο εξωτερικό εγκεκριμένο 

ελεγκτή στο στάδιο του Αιτήματος Πληρωμής:  

• Ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Άρθρου 26, και  

• Ότι για την ερευνητική υποδομή που ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου 

δραστηριότητας δηλώνονται χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που 

εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά, και  

• Ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης ως αποτέλεσμα αύξησης 

του μεριδίου των οικονομικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την κατάσταση που 

προβλεπόταν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ  

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος, θα καθίστανται αυτόματα δικαιούχοι των υπηρεσιών και 

των εργαλείων υποστήριξης και μεταφοράς γνώσης που θα παρέχονται από το ΙδΕΚ στο 

πλαίσιο του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ).  

Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η 

επικοινωνία του Δικτύου Συνεργασίας των χρηματοδοτούμενων Έργων με το ΓΜΓ για την 

ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο 

της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι η αποδοχή του Πλάνου 

Παροχής Υπηρεσιών από τα Δίκτυα Συνεργασίας και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του 

κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική. 

 
 

3 Για σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης καλύπτονται μόνο δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό στο 
πλαίσιο δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών.   
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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 για τα Προγράμματα 

RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-

2020 για τα Προγράμματα της περιόδου Μάιος 2022 – Μάρτιος 2023 που αποτελεί το βασικό 

έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και 

η οποία είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research 

Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις: 

 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.  

 Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου μόνο μία (1) πρόταση σε 

μία εκ των δύο Προσκλήσεων STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 και SMALL SCALE 

INFRASTRUCTURES/1222. Στην περίπτωση που πρόσωπο υποβάλει περισσότερες από 

μια προτάσεις τότε καμία από τις προτάσεις δεν θα αποστέλλεται σε επιστημονική 

αξιολόγηση. 

 Τα Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2023, το αργότερο.  

 Η Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται για τον κάθε φορέα ξεχωριστά και ανάλογα με το 

είδος δραστηριότητας σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ.1 στο κεφ. 3.2 της Προκήρυξης 

Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, με εξαίρεση την Βασική Ένταση Ενίσχυσης για 

Μικρές Επιχειρήσεις, η οποία για δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας είναι 65%. 

 Όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ανάδοχος Φορέας και Συνεργαζόμενοι Φορείς) 

έχουν υποχρέωση καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών 

τους δικαιούχων στα αρμόδια εθνικά Μητρώα, βάσει του «Περί της Παρεμπόδισης 

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμου του 2007 (188(I)/2007)». Το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 

ελέγχους στα αρμόδια Μητρώα για επιβεβαίωση της καταχώρησης των στοιχείων και 

ενδέχεται να ζητήσει την υποβολή επίσημου αποδεικτικού της καταχώρησης. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ανάδοχος Φορέας και 

Συνεργαζόμενοι Φορείς), οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότηση που ξεπερνά τις 

150.000 Ευρώ, θα πρέπει να υποβάλουν πριν τη Β’ Φάση της διαδικασίας Αξιολόγησης 

επιπρόσθετα και τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο, 

Αριθμό Ταυτότητας / Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης) μέσω της σχετικής 

Υπεύθυνης Δήλωσης. 

https://iris.research.org.cy/file/public/2acfb9b8-a67f-ed11-817d-005056ab00f0
https://iris.research.org.cy/file/public/2acfb9b8-a67f-ed11-817d-005056ab00f0
https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary
https://iris.research.org.cy/file/public/d9e169ff-a335-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/d9e169ff-a335-ed11-8177-005056ba9cc4
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 Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε 

οποιοδήποτε από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 

του Κανονισμού της ΕΕ 2020/852, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 

των βιώσιμων επενδύσεων. ,  

ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS 

(https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που 

θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των 

προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να αξιοποιήσουν τον ειδικό για το Πρόγραμμα «Οδηγό 

Ετοιμασίας Προτάσεων», ο οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη 

καθοδήγηση ως προς τη διαδικασία υποβολής που είναι αναρτημένος στην Πύλη IRIS, κάτω 

από την συγκεκριμένη Πρόσκληση και γενικό «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων» και το 

«Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην Πύλη IRIS 

(https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής 
Προτάσεων: 

 τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και 

 την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα Έργα. 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS). 

2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υποβάλλεται το προβλεπόμενο για την 

εν λόγω Πρόσκληση έντυπο, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Το πρότυπο για το 

εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στην Πύλη IRIS, κάτω από την ανακοίνωση 

της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Call Documents). 

3. Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf και περιλαμβάνει τα βιογραφικά του/της Συντονιστή/τριας και των 

κύριων μελών της ομάδας του έργου – Προαιρετική Υποβολή). 

4. Annex II – Call Specific Information (αρχεία το οποία αναρτώνται ως Παράρτημα στην 

Πύλη IRIS σε μορφή pdf – Υποχρεωτική Υποβολή): 

(a) Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης.  

https://iris.research.org.cy/
https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary
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(β) Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Φορείς του Οικοσυστήματος για 

αξιοποίηση της προτεινομένης ερευνητικής υποδομής. 

5. Annex IIΙ – Call Specific Information (αρχεία το οποία αναρτώνται ως Παράρτημα στην 

Πύλη IRIS σε μορφή pdf – Υποχρεωτική Υποβολή):  

(α) Υπεύθυνη Δήλωση από Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΑΦ ότι «Ο ΑΦ έχει υποβάλει μόνο 

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

Προσκλήσεων STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 και SMALL SCALE 

INFRASTRUCTURES/1222» 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της Πρόσκλησης «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής 

Σημασίας» θα ακολουθηθεί διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου, και συνδυασμός των 

Μεθόδων Αξιολόγησης Εξ’ Αποστάσεως από δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές και 

Αξιολόγηση από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ), όπως περιγράφονται στην 

Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για τα Προγράμματα της περιόδου 

Μάιος 2022-Μάρτιος 2023. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κατά το στάδιο υποβολής 

της Πρότασης δεν υποβληθούν τα ζητούμενα έγγραφα ή / και δεν επιλεχθεί Θεματική 

Προτεραιότητα στο Part B – Technical Annex, τότε η πρόταση δεν θα προωθείται σε 

επιστημονική αξιολόγηση. 

 

Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) 

εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης 

προχωρούν οι προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 13,00/15,00.  

 

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνουν πέντε 

Επιστημονικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΕΑ), μία για κάθε Θεματική Προτεραιότητα. Στο 

πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης μέλος/μέλη της Ομάδας έργου παρουσιάζουν το 

προτεινόμενο έργο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 

διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης μεταξύ τους και με τους 

εκπροσώπους της Ομάδας έργου. Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης 

από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα 

κοινοποιείται στον Συντονιστή Έργου η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία 

τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι 

τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με: 

 α) τους στόχους του Προγράμματος, και 

 β) τους στόχους της Πρόσκλησης, και 

https://iris.research.org.cy/file/public/25cfb9b8-a67f-ed11-817d-005056ab00f0
https://iris.research.org.cy/file/public/2acfb9b8-a67f-ed11-817d-005056ab00f0
https://iris.research.org.cy/file/public/2acfb9b8-a67f-ed11-817d-005056ab00f0
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γ) τις προτεινόμενες δραστηριότητες Έργου σε σχέση με τα προτεινόμενα TRL και των 

επιτρεπόμενων στην Πρόσκληση δραστηριοτήτων (Τα έργα θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον δραστηριότητες εκ των πιο κάτω: Βασική Έρευνα, 

Βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη.), και  

δ) την επιλεγμένη Θεματική Προτεραιότητα, και 

ε) τον ορισμό της ερευνητικής υποδομής όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 2 (91) του 

ΓΚΑΚ 

 στ) το κατά πόσο συνάδει με την αρχή του «Do No Significant Harm». 

Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν είναι συμβατή με τα πιο πάνω, ο/η αξιολογητής/τρια 

απορρίπτει την Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

1. Αριστεία – Βαρύτητα 30% 

 Ποιότητα των Στόχων του έργου. 

 Σημασία και συμβολή των στόχων του έργου στη Θεματική Προτεραιότητα στην 
οποία υποβάλλεται το έργο. 

 Βαθμός συσχέτισης των επιστημονικών στόχων του έργου με την προτεινόμενη 
Ερευνητική Υποδομή.  

 Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας του έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση 

σε διεθνές επίπεδο. 

 Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας. 

 

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 40% 

 Επιστημονικός, τεχνολογικός, κοινωνικός και / ή οικονομικός αντίκτυπος και μέτρα για 

μεγιστοποίηση του. 

 Επαρκής τεκμηρίωση ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει αντίστοιχη ερευνητική υποδομή.  

 Ικανοποιητική αιτιολόγηση της ανάγκης και σημασίας της απόκτησης της εν λόγω 
υποδομής για το κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ευρείας χρήσης και πρόσβασης από την 
ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. 

 Τεκμηρίωση του ουσιαστικού αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του έργου στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της επιλεγμένης θεματικής προτεραιότητας και γενικότερα στην 
κυπριακή οικονομία. 

 Αξιοποίηση και ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού με την 
ανάπτυξη της Ερευνητικής Υποδομής. 

 Διεύρυνση των δυνατοτήτων για μελλοντική προσέλκυση κονδυλίων 
χρηματοδοτήσεως ερευνητικών έργων από άλλες πηγές (π.χ. Horizon Europe). 

 Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, και για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους. 
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 Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για τη μέγιστη δυνατή 

εκμετάλλευση της Ερευνητικής Υποδομής, με ειδική αναφορά στον εξοπλισμό.  

 Ενδιαφέρον των φορέων του οικοσυστήματος στην Ερευνητική Υποδομή και 
παροχή πρόσβασης.  

 

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 30% 

 Η τεχνική εγκυρότητα και πληρότητα του προτεινόμενου εξοπλισμού για επίτευξη των 

αποτελεσμάτων του έργου. 

 Πληρότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πακέτων εργασίας, της 

κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του 

προϋπολογισμού. 

 Συνάφεια προτεινόμενου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
υποδομών) με το περιεχόμενο και τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των 

παραδοτέων. 

 Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας (σε επίπεδο φορέων και 

ατόμων) για τη διεκπεραίωση του έργου και την υλοποίηση των προτεινόμενων 

στόχων. 

 Η επάρκεια του ΑΦ (κανονισμοί λειτουργίας, θεσμικό πλαίσιο, οικονομική 
δυνατότητα κα) και του προσωπικού του να υποστηρίξει την φιλοξενία, την 
αξιοποίηση και συντήρηση της υποδομής που θα αποκτηθεί τόσο άμεσα όσο και 
σε βάθος χρόνου. 

 Ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των φορέων του δικτύου συνεργασίας. 

 Ικανότητα και εμπειρία φορέων του δικτύου συνεργασίας στην εκπόνηση έργων 
έρευνας και καινοτομίας και ειδικά στο αντικείμενο του έργου.  

 Επάρκεια ερευνητικής ομάδας: προσόντα και ερευνητική εμπειρία του Συντονιστή 
Έργου (π.χ. δημοσιεύσεις, προσκλήσεις για παρουσιάσεις, βραβεία, διακρίσεις και 
χρηματοδοτήσεις έργων που έχει λάβει κλπ), και των υπόλοιπων μελών της 
ερευνητικής ομάδας. 

 Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της συμμετοχής Ερευνητικών Φορέων Εξωτερικού 
για την υλοποίηση του έργου (στις περιπτώσεις όπου αυτό εφαρμόζεται). 

 Η Ποιότητα του προτεινόμενου πλάνου πρόσβασης και του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος για εφαρμογή του. 

 Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης 

ενδεχόμενων κινδύνων.   

 Πληρότητα και αξιοπιστία του σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου (Contingency Plan) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 
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Επιλογή  

Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι Προτάσεις που έχουν κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης, 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 

 

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός που να καλύπτει το 
100% της αιτούμενης χρηματοδότησης για να κληθεί μια πρόταση για Ετοιμασία Συμβολαίου. 
 

Σε περίπτωση που δεν διατεθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός το ΙδΕΚ δύναται να μεταφέρει 

αδιάθετο προϋπολογισμό στην Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας». 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
support@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.  


