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1. Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα, επιδιώκει την ενίσχυση δράσεων από τις οποίες θα ενδυναμωθεί η
φοιτητική κοινότητα της Κύπρου, ούτως ώστε να αξιοποιήσει τα ταλέντα της και να
φτάσει πιο κοντά στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα
απορρέει από την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία και υπηρετεί το όραμα που
καθορίζει η Στρατηγική για τους νέους.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα
νεολαίας, μέσα από την παραχώρηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή έρευνας. Σκοπός
των υποτροφιών είναι η μερική χρηματοδότηση του ερευνητικού μέρους των σπουδών
των αιτητών και η εκπόνηση μελετών/ερευνών στα πλαίσια των υποχρεώσεων των
σπουδών τους (διπλωματική εργασία/διατριβή). Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να
σχετίζεται με μια ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία,
http://onek.org.cy/wp-content/uploads/ONEK_brochure.pdf
1.1 Δικαιούχοι: Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αποδεδειγμένα
Φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού
επιπέδου σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων.
1.2 Οι αιτητές του Προγράμματος δεν πρέπει να έχουν τύχει επιχορήγησης τα δυο
προηγούμενα χρόνια μέσω του ιδίου Προγράμματος
2. Περίοδος Εφαρμογής Προγράμματος
Οι χορηγίες των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων θα γίνουν κατά το τρέχον
οικονομικό έτος.
3. Φορέας Υλοποίησης
Την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος έχει ο Οργανισμός
Νεολαίας Κύπρου.
4. Γενικό Πλαίσιο Προγράμματος
Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:
Η δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους.
Η υποβολή αίτησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.
Η αρχική εξέταση των αιτήσεων.
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων από την
Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος.
5. Η επικύρωση των προτάσεων από το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ. Ο συνολικός αριθμός
προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κονδύλι.
6. Η ενημέρωση του/των αιτητή/των των οποίων οι προτάσεις θα
χρηματοδοτηθούν ή όχι.
1.
2.
3.
4.
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7. Η υπογραφή της Συμφωνίας Υλοποίησης μεταξύ του ΟΝΕΚ και των δικαιούχων
που τελικά θα χρηματοδοτηθούν.
8. Η καταβολή της χορηγίας προς τον δικαιούχο
9. Η υλοποίηση του έργου από τον δικαιούχο
10. Η υποβολή από τον δικαιούχο αντίτυπου της ολοκληρωμένης έκθεσης
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Υποβολή Αιτήσεων
5.1. Αριθμός αιτήσεων: Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης.
5.2. Έντυπο Αίτησης: Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο
αίτησης που βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΟΝΕΚ www.onek.org.cy
5.3 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι έρευνες θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και
μεταδιδακτορικούς και για τους προπτυχιακούς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού
έτους 2019 - 2020. Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις
8 Νοεμβρίου 2019
5.4 Τρόπος Υποβολής αιτήσεων:
•

Ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ στη διεύθυνση Λεωφ.
Αθαλάσσας 104, Λευκωσία ή/και στα κατά τόπους γραφεία του ΟΝΕΚ: στη
Λεμεσό Οδός Κανάρη 34, Α’ Δημοτική Αγορά Λεμεσού, στη Λάρνακα
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 27, και στη Πάφο Αποστόλου Παύλου και
Γλαύστωνος γωνία.

•

Μέσω ταχυδρομείου και μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας (π.χ. courier)

•

Σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση foititessedrasi@onek.org.cy

6. Αξιολόγηση Αιτήσεων
6.1 Έλεγχος Επιλεξιμότητας: Ο έλεγχος επιλεξιμότητας πραγματοποιείται από
Λειτουργό της Υπηρεσίας του Προγράμματος. Για κάθε αίτηση
πραγματοποιείται έλεγχος για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα
εξής κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού:
•
•
•
•

Η αίτηση υποβλήθηκε πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Ο αιτητής ανήκει στους δικαιούχους όπως καθορίζονται στο Σημείο 1 του
παρόντος Οδηγού.
Η αίτηση υποβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται στο Σημείο 5 του Οδηγού.
Έχουν υποβληθεί τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Αν διαπιστωθεί στον έλεγχο επιλεξιμότητας ότι η αίτηση δεν πληροί τα εν λόγω
κριτήρια, θα απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και θα ενημερώνονται
γραπτώς οι αιτητές.
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6.2 Κριτήρια Ποιοτικής Αξιολόγησης:
Περιγραφή Κριτηρίου
Συνάφεια με την Στρατηγική Νεολαίας1
Ποιότητα Ερευνητικής Πρότασης
Κοινωνικός Αντίκτυπος
Διάδοση και Αξιοποίηση
Καινοτομία Πρότασης
ΣΥΝΟΛΟ

Βαρύτητα (%)
50
25
10
10
5
100

Η ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από Επιτροπή αποτελούμενη από
εκπροσώπους Πανεπιστημίων και του ΟΝΕΚ.

6.3 Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης
Περιγραφή
Διπλωματική Εργασία: Προπτυχιακό
Επίπεδο
Μεταπτυχιακό Επίπεδο – Μάστερ
Διδακτορικό Επίπεδο
Μεταδιδακτορικό Επίπεδο

Ανώτατο Ποσό (€)
1000
3000
5000
5000

7. Ένταξη Αιτήσεων στο Πρόγραμμα
Χορηγία θα λαμβάνουν οι αιτήσεις που εξασφάλισαν τις ψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού επιχορήγησης.
Το ύψος της χορηγίας είναι ίσο με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης επί το ποσοστό
της βαθμολόγησης της αίτησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Την τελική απόφαση για τις αιτήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα την λαμβάνει
το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ.
8. Ενημέρωση Δικαιούχων
Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης και την επικύρωση του καταλόγου των
δικαιούχων, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά οι αιτητές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα αρχεία των αιτήσεων και το
συνοδευτικό υλικό δεν επιστρέφονται στους αιτητές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

H Ομάδα στόχος / επηρεαζόμενη / επωφελούμενη ομάδα, να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα στόχος της ΕΣΝ,
ήτοι 14 -35. Οι στόχοι / επιδιωκόμενα αποτελέσματα να συνάδουν / συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
ΕΣΝ.
1
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9. Καταβολή Χορηγίας
Η χορηγία καταβάλλεται στο σύνολο της με την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.
Ο δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της ειδικής συμφωνίας
που θα υπογράφει με τον ΟΝΕΚ.
10. Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Ασφάλεια και υγεία
Ο δικαιούχος αναλαμβάνει και διατηρεί σε όλη τη διάρκεια των ερευνητικών του
δραστηριοτήτων του, την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, τα διατάγματα,
τις υπουργικές αποφάσεις, αστυνομικές διατάξεις που αφορούν στην υγεία και
ασφάλεια των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στις δραστηριότητες του
δικαιούχου.
Τονίζεται ότι για κάθε γενικά βλάβη ή ζημιά κάθε προσώπου, καθώς και κάθε
πράγματος, οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις του δικαιούχου ή σε αμέλεια του
περί την τήρηση των νόμων, υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι των αρχών και
αποκλειστικός υπόχρεος σε αποζημίωση παραμένει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση δε
που ο ΟΝΕΚ κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αυτή θα καταβληθεί
ή/και θα βαραίνει αποκλειστικά το δικαιούχο.
11. Διαδικασία Πληρωμής
Το ποσό επιχορήγησης καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στον
τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο δικαιούχος. Ο τραπεζικός λογαριασμός
πρέπει να είναι σε τραπεζικό ίδρυμα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

