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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υπόδειξης
Υποψηφιοτήτων για τον Διαγωνισμό «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος
Ερευνητής 2020» 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
Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020
Διαγωνισμός:
Κωδικός Πρόσκλησης:
CULTURE/AWARD-DR/0220
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 – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε
επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά
στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα
επιτεύγματα. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας
των διακεκριμένων αυτών επιστημόνων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας και
υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν την Κύπρο.
Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε ετήσια
βάση εκ περιτροπής στις ακόλουθες θεματικές ενότητες1:
• Επιστήμες Ζωής (Life Sciences).
• Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering).
• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities).
Για το 2020 η απονομή του Βραβείου θα αφορά στον τομέα των Επιστημών Ζωής (Life
Sciences).

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,
• διαθέτουν περισσότερα από επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την
απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του
Διαγωνισμού, 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 συμπεριλαμβανομένων (ημερομηνία
ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης).
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 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ
Μετά την υπόδειξη υποψηφιοτήτων, το ΙδΕΚ επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο/α για
επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του/της και υποβολή αναλυτικού Βιογραφικού
Σημειώματος.
Το Βιογραφικό Σημείωμα υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει ενότητες που
αντιστοιχούν στα κριτήρια αξιολόγησης και δεν ξεπερνά τις 10 σελίδες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ/ΝΙΚΗΤΡΙΑΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ).
Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά μέλη (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙδΕΚ) και έκτακτα μέλη (ειδικούς εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό) τα οποία
επιλέγονται με βάση τη θεματική ενότητα.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο φάσεις ως εξής:
Α’ Φάση Αξιολόγησης - «Εξ Αποστάσεως»
Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, τα μέλη της ΕΕΑ μελετούν και αξιολογούν τις
Υποψηφιότητες εξ αποστάσεως, υποδεικνύοντας τις επικρατέστερες κατά τη γνώμη
τους υποψηφιότητες.
Β’ Φάση Αξιολόγησης - «Συνεδρία Επιτροπής»
Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης αξιολόγησης, η Επιτροπή συνεδριάζει στην Κύπρο για
συζήτηση των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων. Κατά τη συνεδρία, τα μέλη επιλέγουν
τον/την νικητή/νικήτρια του Βραβείου, τεκμηριώνοντας το σκεπτικό της απόφασής τους
σε σχετική Έκθεση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής ένστασης.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το επίπεδο των υποψηφιοτήτων κριθεί από την ΕΕΑ ως
μη ικανοποιητικό, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει το Βραβείο.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
Για την επιλογή της επικρατέστερης υποψηφιότητας, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα μελετά
την ποιότητα έρευνας, τη μέχρι στιγμής σταδιοδρομία των υποψηφίων και τις ηγετικές τους ικανότητες. Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
1. Ποιότητα Έρευνας
• Ποιότητα των σημαντικότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων του/της υποψήφιου/ας
με έμφαση στα τελευταία πέντε (5) έτη, η σημασία και ο αντίκτυπός τους σε
διεθνές επίπεδο.
•Α
 ξιοποίηση 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.
•Δ
 ημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, έκδοση βιβλίων, κεφαλαίων βιβλίων
ή μονογραφιών και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια υψηλού επιπέδου.
2. Σταδιοδρομία
• Βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις, μέλος σε επιστημονικές ομάδες και ακαδημίες.
• Σημαντικές συνεργασίες με διακεκριμένους ερευνητές/τριες ή και φορείς του
εξωτερικού.
3. Ηγετικές Ικανότητες
• Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα έμπνευσης της νέας γενιάς ερευνητών.

ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο/Η νικητής/νικήτρια του Διαγωνισμού, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης της
ΕΕΑ, ανακοινώνεται σε ειδική τελετή, στην οποία γίνεται και η απονομή του Βραβείου.
Στον/Στην ερευνητή/ερευνήτρια που θα τιμηθεί με το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας –
Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» θα απονεμηθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό.
Αναμένεται ότι ο/η κάτοχος του Βραβείου θα συμμετέχει 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.

