
Παρουσίαση Νέου Προγράμματος ΙδΕΚ
«PhD in Industry – Διδακτορικό στη Βιομηχανία»



Περιγραφή και Στόχοι Προγράμματος

Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που
εργοδοτείται από επιχείρηση στη Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος
φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

• Προώθηση της συνεργασίας και των συνεργειών
μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας

• Υποστήριξη νέων ερευνητών, αύξηση αριθμού
κάτοχων διδακτορικών τίτλων

• Διευκόλυνση των διασυνδέσεων ακαδημίας-
βιομηχανίας μέσω της παροχής ευκαιριών
κινητικότητας

• Ευθυγράμμιση ερευνητικών θεμάτων με τις
δυνατότητες και τις ανάγκες των κυπριακών
επιχειρήσεων

• Ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες Ε&Κ



Δίκτυο Συνεργασίας

Ανάδοχος Φορέας: Επιχείρηση

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Υποχρεωτική συμμετοχή του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Κυπριακό ακαδημαϊκό Ίδρυμα) στο
οποίο φοιτά ο φοιτητής/τρια. Το πρόγραμμα στο οποίο θα φοιτά ο φοιτητής θα πρέπει να
είναι Πρόγραμμα Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου Διδακτορικού που
αξιολόγησε/πιστοποίησε ο Φορέας ΔΙΠΑΕ.

Στην ερευνητική ομάδα του Έργου θα πρέπει να συμμετέχει:
- Ερευνητικός σύμβουλος (Industrial supervisor / co-supervisor) (τουλάχιστον κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος/τίτλου επιπέδου μάστερ) στην επιχείρηση αν είναι ΑΦ
- Επιβλέπων καθηγητής (PhD Supervisor) του φοιτητή (ερευνητικός σύμβουλος) στο

εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα φοιτά

Ο φοιτητής θα πρέπει να εργοδοτείται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης από την
Επιχείρηση και θα πρέπει να κατανέμει το χρόνο του μεταξύ επιχείρησης και ακαδημαϊκού
ιδρύματος, όπως κρίνεται απαραίτητο για εξασφάλιση της μεταφοράς γνώσης και της
απόκτησης εμπειρίας και στα δυο περιβαλλοντα.



Δραστηριότητες

Δραστηριότητες / TRL: βασική έρευνα ή/και βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη 
/ 1-8. 

Θεματικές Ενότητες: Life Sciences ή Physical Sciences and Engineering. 

Μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις που αφορούν την εφαρμογή κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστήμων στους τομείς αυτούς.

Το περιεχόμενο του ερευνητικού έργου θα πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο της 
διατριβής του NE και να συνάδει και με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.



Προφίλ Διδακτορικού Φοιτητή(ΝΕ)

▪ Ο ΔΦ πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή
ισότιμου προσόντος ή να φοιτά στο τελευταίο έτος σπουδών του για απόκτηση του
πανεπιστημιακού τίτλου.

▪ Ο ΔΦ πρέπει κατά την ημερομηνία συμβασιοποίησης να είναι εγγεγραμμένος σε
αναγνωρισμένο από το ΔΙΠΑΕ, διδακτορικό πρόγραμμα κυπριακού ακαδημαϊκού
ιδρύματος και να εργοδοτείται στον ΑΦ με την έναρξη του Έργου.

▪ Κάθε ΔΦ μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία (1) πρόταση ως ΔΦ.

▪ Κάθε πρόταση έργου μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα (1) ΔΦ.

▪ O ΔΦ θα ορίζεται ονομαστικά στην πρόταση και θα δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στο
ερευνητικό έργο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (ακόμη και αν ολοκληρώσει τις
διδακτορικές σπουδές του νωρίτερα). Επιτρέπεται η αντικατάσταση του ΔΦ μόνο πριν την
έναρξη του έργου με ΔΦ με αντίστοιχα προσόντα.

▪ Μετά την έναρξη του Έργου δεν θα επιτρέπεται η αντικατάστασή του ΔΦ μέχρι και την
ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου

▪ Ο ΔΦ θα απασχολείται στο σύνολο του χρόνου εργασίας του στο έργο και δεν θα έχει
άλλη απασχόληση εκτός και αν αυτή σχετίζεται με την εκπόνηση του διδακτορικού του.
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εργοδότηση του στο πλαίσιο άλλου έργου.

▪ Ο ΔΦ θα πρέπει να εργοδοτείται στον ΑΦ καθόλη τη διάρκεια του Έργου

▪ Η επικοινωνία του Δικτύου Συνεργασίας των χρηματοδοτούμενων Έργων με το κεντρικό
Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ) και του Innovation Factory για την ετοιμασία
εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική



Προϋπολογισμός

• Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους

• Προϋπολογισμός: €1,000,000 

• Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 24-36 μήνες

• Μέγιστη Χρηματοδότηση: €50,000 / χρόνο (€150,000 μέγιστη 
χρηματοδότηση)

• Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές Προσωπικού (Η Αμοιβή του ΔΦ θα πρέπει να 
ανέρχεται σε τουλάχιστο €32,680/έτος), Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, 
Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, 
Ειδικά Έξοδα, Υπερκεφαλικά. 



Αξιολόγηση και Επιλογή Προτάσεων 

Αξιολόγηση: Μέθοδος Αξιολόγηση Εξ’ Αποστάσεως από 
Δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές

Επιλογή Προτάσεων: 
• Κατά σειρά βαθμολογίας 

Χρονοδιάγραμμα

• Ανακοίνωση 1ης Πρόσκλησης 22 Δεκεμβρίου 2022

• Καταληκτική Ημερομηνία  15 Μαρτίου 2023

• Υπογραφή Συμβολαίων  Οκτώβριος 2023

• Έναρξη Έργων  Δεκέμβριος 2023

• Ολοκλήρωση Έργων  Q1 2027
Ανακοίνωση του 

Προγράμματος σε 
ετήσια βάση μέχρι 

το 2024



Το εργαλείο είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ και μέσα από αυτό
οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:
•Δημιουργίας μέχρι τριών νέων
αναζητήσεων συνεργατών για συμμετοχή
άλλων φορέων σε προτάσεις που θα
συντονίσουν οι ίδιοι
•Μελέτης των αναζητήσεων συνεργατών που
έχουν δημοσιεύσει άλλοι φορείς
•Επικοινωνίας με συντονιστές προτάσεων
που έχουν δημοσιεύσει αναζητήσεις
συνεργατών στο εργαλείο με σκοπό τη
διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας

https://www.research.org.cy/en/login/


Thank you!

Research  and  Innovation  Foundation
P.O.Box 23422, 1683, Nicosia, Cyprus
ΤEL +357-22205000
WEBSITE www.research.org.cy

Questions?

http://www.research.org.cy/
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