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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 

για το Πρόγραμμα Χορηγιών 2022 που αφορά στη:  

Ι) Διοργάνωση Εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και αντικτύπου με κύριο 

αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και  

ΙΙ) Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και 

Καινοτομίας, 

και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, στο πλαίσιο των στόχων και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Το ΙδΕΚ δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της 

παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Πρόγραμμα Πρόγραμμα Χορηγιών  

Κωδικός Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0522 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 150.000 Ευρώ 

o 80.000 Ευρώ για την Κατηγορία 

Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Μεγάλης Κλίμακας) 

o 50.000 Ευρώ για την Κατηγορία 

Β (Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

Μεσαίας Κλίμακας) 

o 20.000 Ευρώ για την Κατηγορία 

Γ (Εκπροσώπηση της Κύπρου σε 

Διεθνείς Διαγωνισμούς) 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά 

Κατηγορία 

o 40.000 Ευρώ για την Κατηγορία Α 

 

o 10.000 Ευρώ για την Κατηγορία Β 

 

o 500 Ευρώ (εφάπαξ ποσό) ανά 

μαθητή/μαθήτρια για την 

Κατηγορία Γ  

Ημερομηνία Δημοσίευσης  16 Μαΐου 2022 

Καταληκτική Ημερομηνία 14 Ιουλίου 2022, ώρα 13:00 για τις 

Κατηγορίες Α και Β 

 

16 Μαΐου 2023, ώρα 13:00 για την 

Κατηγορία Γ ή μέχρι εξάντλησης του 

Προϋπολογισμού. 

Περίοδος κάλυψης δραστηριοτήτων 01/09/2022 – 01/09/2023 



 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια 

κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν 

υποστηρικτικά για την Ε&Κ.  

Η στόχευση του Προγράμματος είναι διττή. Από τη μια επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που 

διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την 

προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 

στο ευρύ κοινό.  

Από την άλλη μέσα από την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή 

σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιδιώκεται η: 

(α) ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την 

έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,  

(β) ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις 

εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, 

και  

(γ) συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και 

καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.  

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ι) Διοργάνωση Εκδήλωσης 

Δικαιούχοι: Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλουν Φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα 

εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Αίτησης από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.  

Η Αίτηση θα πρέπει να αφορά στη διοργάνωση Εκδήλωσης που: 

(α) έχει ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος, 

(β) στοχεύει στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη 

σημασία και το ρόλο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και 

στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και 

κατανοητό τρόπο,  

(γ) απευθύνεται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση 

την ηλικία, φύλο κ.ά.), και  

(δ) θα υλοποιηθεί στην περίοδο από τις 01/09/2022 μέχρι 01/09/2023. 

Επιτρέπεται στο πλαίσιο μιας Αίτησης να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων που 

εντάσσονται σε μία μόνο εκδήλωση (π.χ. φεστιβάλ).  



 

H ίδια εκδήλωση ή μέρος της ίδιας εκδήλωσης (συμπ. εκδήλωση εντός εκδήλωσης) 

δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο δύο κατηγοριών (Κατηγορία Α και Β). 

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι αντικείμενο επιχορήγησης η διοργάνωση: 

▪ επιστημονικών συνεδρίων, εργαστηρίων, ημερίδων παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

ερευνητικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό,  

▪ εκδηλώσεων που δεν είναι ανοικτές στο κοινό,  

▪ τελετών βράβευσης διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων εκτός και αν αποτελούν 

μέρος της συνολικής εκδήλωσης,  

▪ εκδηλώσεων που έχουν παρόμοια στόχευση ή/και επικάλυψη δραστηριοτήτων με 

αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΙδΕΚ, και  

▪ εκδηλώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων από 

χρηματοδοτούμενα έργα του ΙδΕΚ ή της Ε.Ε. ή/και άλλες πηγές. 

Η Πρόσκληση καλύπτει δύο κατηγορίες εκδηλώσεων ως ακολούθως: 

Κατηγορία Α – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας 

Η Κατηγορία Α καλύπτει μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας με κύριο 

αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 

ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος, οι οποίες προβάλλουν και προωθούν την Κύπρο 

στο εξωτερικό ως κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας.  

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Α θα πρέπει να: 

• απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 750 ατόμων, 

• έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 80.000 Ευρώ, 

• έχει διεθνή διάσταση ή/και απήχηση και να στοχεύει στην προσέλκυση 

συμμετεχόντων ή/και συν-διοργανωτών από το εξωτερικό, 

• περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών σε 

θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό και δράσεις κινητοποίησης και 

δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή τοπικούς 

και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις ή/και να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων σχετικών με Ε&Κ 

• εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των 

προτέρων: 

o Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή/και μέλος 

του Δ.Σ. ή/και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, 

o Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και 

καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ. 

o Περίπτερο του ΙδΕΚ στον χώρο της εκδήλωσης στο οποίο θα 

φιλοξενούνται 2 λειτουργοί του Ιδρύματος και 10 startups ή άλλοι φορείς 

οι οποίοι έλαβαν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.  



 

Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού. Το ΙδΕΚ θα 

προβάλλεται ως Premium χορηγός και θα εξασφαλίζεται ότι το ΙδΕΚ και ο ρόλος του 

προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν 

την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και με το πέρας της. 

Μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων. Ο φορέας διοργάνωσης θα 

πρέπει να διαθέσει δέκα (10) εισιτήρια VIP και ενενήντα (90) κανονικά εισιτήρια στο Ίδρυμα. 

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Α μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι 40.000 Ευρώ.  

Κατηγορία Β – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας 

Η Κατηγορία Β καλύπτει μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας με κύριο 

αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 

ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος ή/και μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων  οι 

οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με Ε&Κ, προσελκύοντας κοινό 

από τον κυπριακό χώρο συμπεριλαμβανομένου του τοπικού οικοσυστήματος Έρευνας και 

Καινοτομίας. 

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Β θα πρέπει να: 

• απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 200 ατόμων, 

• έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 30.000 Ευρώ, 

• περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντική παρουσία διακεκριμένων 

ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό ή αποτελεί σε 

περίπτωση εκδήλωσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θεσμό που 

διοργανώνεται σε πέραν των δέκα χωρών. 

• περιλαμβάνει δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της 

Κύπρου φέρνοντας σε επαφή όλους τους τοπικούς φορείς, 

• εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των 

προτέρων: 

o Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή/και μέλος του Δ.Σ. 

ή/και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, 

o Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους 

που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ ή παραχώρηση χώρου παροχής 

πληροφόρησης (info-corner) ή/και χώρου για παρουσίαση/προβολή του ρόλου 

και δραστηριοτήτων του ΙδΕΚ στο πλαίσιο διεξαγωγής της εκδήλωσης.  

Η εκδήλωση θα πρέπει να προβάλει το ΙδΕΚ ως τον κύριο χορηγό, χωρίς να αποκλείεται η 

στήριξη και από άλλους οργανισμούς ή/και έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων για την εκδήλωση.  

Θα εξασφαλίζεται ότι ο ρόλος του ΙδΕΚ προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και 

επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά 

και με το πέρας της. 

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Β μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι τις 10.000 Ευρώ. 



 

ΙΙ) Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό 

Δικαιούχοι: Αίτηση για λήψη Χορηγίας μπορεί να υποβάλει μαθητική ή φοιτητική ομάδα τα μέλη 

της οποίας φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη 

έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.  

Κατηγορία Γ 

Η Κατηγορία Γ καλύπτει μερική χρηματοδότηση μαθητικών ή φοιτητικών ομάδων για 

Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιστήμης, έρευνας και καινοτομίας στο 

εξωτερικό. 

Η κάθε αίτηση στην Κατηγορία Γ θα πρέπει να: 

(α) αφορά στην συμμετοχή της ομάδας στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην 

τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής 

διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα 

σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, 

και  

(β) αφορά στη συμμετοχή μέχρι τριών (3) ατόμων για ατομικούς διαγωνισμούς (3 

πρώτοι/ες νικητές/τριες) και μέχρι έξι (6) ατόμων για ομαδικούς διαγωνισμούς,  

(γ)  είναι επακόλουθο της επιλογής της ομάδας από ανταγωνιστική διαδικασία σε 

αντίστοιχο διαγωνισμό στην Κύπρο, 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή χορηγίας αποτελεί ο εθνικός διαγωνισμός να έχει 

ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης και να υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοίχιση εθνικού με 

διεθνή διαγωνισμό.  

Η χορηγία ανά άτομο ανέρχεται στα 500 Ευρώ (εφάπαξ ποσό) και κάθε ομάδα, 

φοιτητητής/τρια ή μαθητής/τρια μπορεί να λάβει χορηγία μια μόνο φορά στο πλαίσιο της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

Διευκρινίζεται ότι η χορηγία στους μαθητές/τριες, δεν εμπίπτει στον Κανονισμό Ήσσονος 

Σημασίας (De Minimis). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Περιεχόμενο Αίτησης 

Η αίτηση για εξασφάλιση χορηγίας θα πρέπει απαραίτητα  να περιλαμβάνει:  

o Περιγραφή και Στόχους της Εκδήλωσης / Συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό (συμπ. 

στοιχείων όπως φορέας διοργάνωσης, αντικείμενο, χώρος, χρόνος και άλλες συναφείς 

πληροφορίες), το φυσικό αντικείμενο (ιδέα/προϊόν/κατασκευή/υπηρεσία) με το οποίο η 

ομάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής της ομάδας σε 

τοπικό επίπεδο, με τρόπο που να αποδεικνύεται ο ανταγωνιστικός της χαρακτήρας, 



 

καθώς και αναφορές που να τεκμηριώνουν ότι η εν λόγω διαδικασία είχε χαρακτήρα 

επιλογής εθνικού εκπροσώπου),   

o Περιγραφή της Ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση της Εκδήλωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης εμπειρίας των διοργανωτών / που θα 

συμμετέχει στο Διεθνή Διαγωνισμό 

o Περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η Εκδήλωση / Διαγωνισμός 

o Πρόγραμμα Εκδήλωσης / Διαγωνισμού 

o Βιογραφικά Ομιλητών/τριών από το εξωτερικό / Στοιχεία μελών μαθητικής ή φοιτητικής 

ομάδας 

o Πλάνο Υλοποίησης και Επικοινωνίας (μόνο για Κατηγορίες Α και Β) 

o Προϋπολογισμό, με αναφορά στο ύψος της αιτούμενης χορηγίας, στον τρόπο 

αξιοποίησης της και την προέλευση πρόσθετων πόρων. 

Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής 

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sponsorship@research.org.cy μέχρι τις 14 Ιουλίου 2022 για 

τις Κατηγορίες Α και Β και μέχρι τις 16 Μαΐου 2023 για την Κατηγορία Γ ή μέχρι 

εξάντλησης προϋπολογισμού.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις στην αγγλική γλώσσα 

χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 

πέντε (5) σελίδες.  

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι Αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του 

Ιδρύματος της οποία θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ, με βάση τα πιο κάτω Γενικά και 

Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης 

❑ Ποιότητα των στόχων της εκδήλωσης / εκπροσώπησης σε Διεθνή Διαγωνισμό, 

❑ Αντίκτυπος ως προς την  ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στο 

εξωτερικό ή/και την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος ή/και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και επίτευξη επιτυχούς συμμετοχής της ομάδας-στόχου, 

❑ Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων δραστηριοτήτων για καλλιέργεια κουλτούρας 

Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 

στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν 

υποστηρικτικά για την Ε&Κ, 
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❑ Πληρότητα και καταλληλότητα του πλάνου υλοποίησης και επικοινωνίας, της κατανομής 

δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της δράσης, του χρονοδιαγράμματος και του 

προϋπολογισμού, 

❑ Συμπερίληψη όλων των απαραίτητων δράσεων για ανάδειξη του ρόλου και χορηγίας 

του ΙδΕΚ με βάση τις υποχρεώσεις Φορέων όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση, 

❑ Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικαιούχου για διοργάνωση της Εκδήλωσης (σε 

επίπεδο φορέων ή/και ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων (το 

κριτήριο εφαρμόζεται μόνο για τις Κατηγορίες Α και Β). 

Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης (Κατηγορίες Α και Β) 

Κατηγορία Α - Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας 

❑ Ο Φορέας θα πρέπει να έχει διοργανώσει κατ’ ελάχιστον δύο εκδηλώσεις αντίστοιχης 

κλίμακας τα τελευταία πέντε χρόνια, η μια εκ των οποίων με παρόμοιο αντικείμενο, 

❑ Τα κύρια μέλη της οργανωτικής ομάδας θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με 

υλοποίηση εκδηλώσεων αντίστοιχης κλίμακας και αντικειμένου, 

❑ Υποβολή βιογραφικών ομιλητών από το εξωτερικό και τεκμηρίωση της εξειδίκευσης τους 

σε θέματα Ε&Κ, 

❑ Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον δέκα επενδυτών υψηλού κινδύνου από το κυπριακό και 

διεθνές οικοσύστημα, καθώς επίσης και επιτυχημένων serial entrepreneurs,  

❑ Επαρκές πλάνο επικοινωνίας που να προβάλει την εκδήλωση στο εξωτερικό. Μέσα από 

τις επικοινωνιακές δράσεις προβάλλεται το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και το Ίδρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας / ΕΕ, 

❑ Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, παρουσίαση και τεκμηρίωση του συνολικού 

αντικτύπου της εκδήλωσης για το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας. 

Κατηγορία Β - Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας 

❑ Ο διοργανωτής θα πρέπει να έχει διοργανώσει κατ’ ελάχιστον δύο εκδηλώσεις 

αντίστοιχης κλίμακας τα τελευταία πέντε χρόνια, η μια εκ των οποίων με παρόμοιο 

αντικείμενο, 

❑ Τα κύρια μέλη της οργανωτικής ομάδας θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με 

υλοποίηση εκδηλώσεων αντίστοιχης κλίμακας και αντικειμένου, 

❑ Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον εκπροσώπων από: δύο δημόσια χρηματοδοτουμένων 

ερευνητικών οργανισμών, τριών ιδιωτικά χρηματοδοτουμένων ερευνητικών 

οργανισμών, καθώς επίσης και άνω των 10 καινοτόμων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 

startups.   (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση εκδηλώσεων για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων)  



 

❑ Επαρκές πλάνο επικοινωνίας που να προβάλει την εκδήλωση στη Κύπρο. Μέσα από τις 

επικοινωνιακές δράσεις προβάλλεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και ο 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

❑ Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, παρουσίαση και τεκμηρίωση του συνολικού 

αντικτύπου της εκδήλωσης για το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας. 

Η αξιολόγηση Προτάσεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης της κάθε 

Πρότασης στα διάφορα κριτήρια καθώς και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης.  

Το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση 

του, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το 

δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.  

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στο Φορέα που υπέβαλε την 

αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ  

Προβολή Ρόλου ΙδΕΚ 

Οι υποχρεώσεις των Φορέων που θα τύχουν χορηγίας πέραν αυτών που αναφέρονται στην 

περιγραφή της κάθε Κατηγορίας, περιλαμβάνουν:  

(α) προβολή του ρόλου του ΙδΕΚ ως χορηγού / υποστηρικτή, με χρήση του λογοτύπου του 

ΙδΕΚ και συμπερίληψη σαφούς και ευδιάκριτης λεκτικής αναφοράς, στο σύνολο του 

έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής της εκδήλωσης (πρόγραμμα, έντυπα, 

αφίσες, πανό, διαφήμιση, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα κοκ ) και του υλικού που θα 

απευθύνεται προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (δελτία τύπου, παρουσία 

συμμετεχόντων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κοκ), 

(β) πρόσκληση του ΙδΕΚ για συμμετοχή εκπροσώπου του στην εκδήλωση ή σε άλλη 

δραστηριότητα (π.χ. δημοσιογραφική διάσκεψη) η οποία συνδέεται με την όλη 

διοργάνωση και παρουσιάζει υψηλό όφελος προβολής για το ρόλο και τη συνεισφορά 

του χορηγού/υποστηρικτή. 

Νοείται ότι οι πιο πάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται κατά αναλογία του μεγέθους της χορηγίας 

και των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας και προβολής.  

Ολοκλήρωση Δραστηριότητας 

Ι) Διοργάνωση Εκδήλωσης 

Με την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης, ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο 

εντός ενός (1) μήνα, Έκθεση Αντικτύπου για την υλοποιημένη δραστηριότητα, η οποία θα 

περιλαμβάνει αναφορά στην επίτευξη των αρχικών στόχων και αναμενόμενου αντικτύπου με 
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ειδική αναφορά στη συμμετοχή και απήχηση της εκδήλωσης, όπως επίσης και απολογισμό του 

συνόλου των δαπανών οργάνωσης καθώς και ανάλυση δαπανών. 

Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

sponsorship@research.org.cy. 

II) Εκπροσώπηση Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό 

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό, οι μαθητικές/φοιτητικές ομάδες 

θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, συνοπτική Έκθεση 

Πεπραγμένων που να περιγράφει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την τελική κατάταξη της 

ομάδας (όπου εφαρμόζεται) και ανάλυση των δαπανών για σκοπούς καταβολής της χορηγίας 

στα μέλη των ομάδων. 

Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

sponsorship@research.org.cy. 

Σημειώνεται ότι το ΙδΕΚ μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση 

με την Έκθεση Αντικτύπου / Πεπραγμένων κατά το στάδιο εξέτασής της. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς 

συμμετοχής στη βάση των οποίων αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η χορηγία ή/και στις 

υποχρεώσεις του Φορέα, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγία ή/και να 

αποκλείσει το Φορέα από μελλοντικές σχετικές Προσκλήσεις. 

 

ΧΟΡΗΓΙΑ 

Στις περιπτώσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα (με εξαίρεση φορείς που πληρούν τον ορισμό 

Οργανισμού Έρευνας), 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) και Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης και τα ποσά Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας θα καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Κεντρικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για εξασφάλιση της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου.  

Καταβολή Χορηγίας 

Η χορηγία καταβάλλεται στο Φορέα / Μαθητές/τριες μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και 

την υποβολή της Έκθεσης Αντικτύπου / Πεπραγμένων.  

Η χορηγία του ΙδΕΚ έχει υποστηρικτικό και ενισχυτικό χαρακτήρα και δεν καλύπτει το σύνολο 

του κόστους της εκδήλωσης / συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, αναμένεται 

ότι οι ενδιαφερόμενοι θα αξιοποιήσουν ίδιους πόρους ή άλλες πηγές χρηματοδότησης για να 

καλύψουν το υπόλοιπο κόστος. Στη περίπτωση που η συμμετοχή δεν ξεπεράσει τον 

προβλεπόμενο αριθμό ατόμων τότε το ΙδΕΚ θα διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το ύψος 

χορηγίας ανάλογα. 

Η χορηγία του ΙδΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τα έξοδα υλοποίησης της 

προτεινόμενης δραστηριότητας.  
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Επιλέξιμες Δαπάνες: 

Διοργάνωση Εκδήλωσης: μπορούν να αφορούν έξοδα για διαδικτυακές εκδηλώσεις ή/και 

εκδηλώσεις με φυσική παρουσία και περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δαπάνη είναι αναγκαία, 

εύλογη και στη βέλτιστη δυνατή τιμή για την επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης, με εξαίρεση 

τις αμοιβές προσωπικού. 

Εκπροσώπηση Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό: μπορούν να περιλαμβάνουν (α) 

μετακινήσεις (αεροπορικά εισιτήρια, τρένο κοκ), (β) διαμονή, (γ) κόστος εισόδου/συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, και (δ) κόστος ετοιμασίας υλικού προβολής.  

 

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. 
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