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Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – 18 χρόνια 
προσφοράς στην Ερευνητική Κοινότητα της 
Κύπρου 

Πολιτική ευρείας διάχυσης αποτελεσμάτων στο 
επιστημονικό αλλά και ευρύ κοινό – μεγιστοποίηση 
προστιθέμενου οφέλους 



 Κυριότητα γνώσης/πνευματική ιδιοκτησία 

 Προστασία γνώσεων και δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Αξιοποίηση και διάχυση των γνώσεων 

 

Νομοθεσία – Οδηγίες ΕΕ 

Κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων 
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 Κριτήριο αξιολόγησης προτάσεων 

 Δραστηριότητες – Δαπάνες Διάχυσης και 
Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων               
  Απαιτήσεις Προγράμματος / 
επιλογή ερευνητικής ομάδας 

 Διάχυση αποτελεσμάτων – Συνέδρια, 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ημερίδες, 
εργαστήρια, ιστοσελίδα, τύπος, κ.α. 
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 Ενίσχυση δραστηριοτήτων ευρείας διάδοσης 
αποτελεσμάτων βιομηχανικής έρευνας 

 

Επιπρόσθετη ένταση ενίσχυσης που μπορεί να λάβει 
δικαιούχος (βιομηχανική έρευνα) όταν τα 
αποτελέσματα του έργου τυγχάνουν ευρείας διάδοσης 
μέσω τεχνικών και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω 
της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά και τεχνικά 
περιοδικά  ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης και 
ελεύθερης  πρόσβασης, ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή 
λογισμικού ανοικτής πηγής 
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 Ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκό πλαίσιο σε θέματα 
ανοικτής πρόσβασης – διαμόρφωση εθνικού 
πλαισίου – κανονισμοί προγραμμάτων 

 Συνεργασία με αποθετήρια ερευνητικών 
δημοσιεύσεων και δεδομένων 

 Χρηματοδότηση δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (open access 
journals) 

 Διασύνδεση αξιολόγησης προόδου Έργων με την 
κατάθεση των δημοσιεύσεων και πρακτικών 
συνεδρίων σε αποθετήρια 

 Πρόνοια στα έντυπα ερευνητικών προτάσεων για 
περιγραφή της εφαρμογής και κόστους Ανοικτής 
Πρόσβασης 
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ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 
 Κόστος 
 Θέματα προστασίας πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

…..Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 


