ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΚ
2021
Όροι 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.α

Το

Επιστημονικό

Τεχνικό

Επιμελητήριο

Κύπρου

με

βάση

τις

αρμοδιότητες που του παρέχει ο περί ΕΤΕΚ Νόμος (224/1990) εισάγει,
με τον προϋπολογισμό του 2021, την εφαρμογή του Συμμετοχικού

Προϋπολογισμού δηλαδή την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό
(εξόδων) του 2021, ποσού της τάξης των €100,000.
Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός

αποσκοπεί στην υλοποίηση

έργων ή δράσεων / ενεργειών με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά
πρόταση τις €20,000.
1.β

Σκοπός

της

πρωτοβουλίας

είναι

η

χρηματοδότηση

εξ’

ολοκλήρου ή εν μέρει των πρωτοβουλιών που θα επιλεγούν
από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάσει της διαδικασίας που
περιγράφεται πιο κάτω.
Οι προτάσεις θα πρέπει να εμπίπτουν σε τομείς που είναι
συναφείς με τη δράση και αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ, να είναι
εξωστρεφείς και να έχουν θετική επίδραση στα μέλη του και
την κοινωνία.
Σε περίπτωση που οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά
ξεπερνούν το διαθέσιμο προϋπολογισμό, το ΕΤΕΚ δύναται,
μέσω σχετικής δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του, να δώσει τη
δυνατότητα στα Μέλη να τις ιεραρχήσουν και να ψηφίσουν την
εισήγηση της προτίμησης τους.
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2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι προτάσεις

αξιολογούνται από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζει

η Διοικούσα Επιτροπή. Εφόσον απαιτηθεί, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων,
θα αξιοποιηθούν ειδικοί σε συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την κρίση
της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για το ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 αποτελείται από τους:
- κ. Ανδρέα Θεοδότου, Πολιτικό Μηχανικό, Α’Αντιπρόεδρο
ΕΤΕΚ
κα. Ελίζα Βασιλείου, Μηχανολόγο Μηχανικό, Β’ Αντιπρόεδρο
ΕΤΕΚ
- κα. Έλενα Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονα, Μέλος ΓΣ ΕΤΕΚ
- κ. Ιάκωβο Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, πρώην
μέλος ΔΕ ΕΤΕΚ
-

κ.

Χριστόδουλο

Ηλεκτρονικό

Χατζηοδυσσέως,

Μηχανικό

και

Ηλεκτρολόγο

Μηχανικό

και

Πληροφορικής,

Διευθυντή ΕΤΕΚ

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Για σκοπούς συμμετοχής στην πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να ικανοποιούνται
απαραίτητα τα πιο κάτω:
3.α

Πρόσωπα που δύνανται να υποβάλουν αίτηση και συνυπογράφοντες.
(2.α.1) Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,1
μέλη του ΕΤΕΚ.
(2.α.2) Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνυπογράφεται από δύο επιπλέον
μέλη του ΕΤΕΚ.

3.β

Επιλέξιμες δαπάνες

ή ομάδα φυσικών προσώπων ή κοινοπραξία νομικών προσώπων ή συνδυασμός
τους.
1

2

Στον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό μπορούν να συμμετέχουν προς
χρηματοδότηση:
πρόταση για έργο ή δράση ή ενέργεια, που αφορά τους τομείς
αρμοδιότητας του ΕΤΕΚ όπως καθορίζονται στη νομοθεσία, και που
αναμένεται να έχει συμβολή στην προαγωγή της μηχανικής επιστήμης
ή/ και την ανάπτυξη της δημοκρατίας.

Προτάσεις που καθορίζουν ξεκάθαρα ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για

3.γ

υλοποίηση της δράσης και ποιος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη
ολοκλήρωση της μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
3.δ

Χρόνος υλοποίησης της πρότασης: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
πρότασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σε σχέση με την
πρόταση έργου/πρωτοβουλίας:
(α) Η συνάφεια του σκοπού της προτεινόμενης δράσης με το σκοπό του
Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.
(β) Η ποιότητα, βιωσιμότητα και χρησιμότητα της προτεινόμενης δράσης
και η προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει. Εναλλακτικοί τρόποι για να
επιτευχθεί ο σκοπός της προτεινόμενης δράσης.
(γ) Η ποιότητα της τεκμηρίωσης, παρουσίασης και επεξήγησης της
προτεινόμενης δράσης.

Αξιολόγηση κατά πόσο υπάρχουν καλύτερες

χρήσεις των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν.
(δ) Tυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της δράσης
(κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θέματα ασφάλειας και υγείας
κ.α.)
Θα αξιολογηθούν επίσης τα ακόλουθα:
(i)

Αν το πρόβλημα ή η ευκαιρία που η προτεινόμενη δράση θα λύσει ή θα
αξιοποιήσει καταδεικνύεται ξεκάθαρα και η επεξήγηση του τρόπου με
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τον οποίο θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος ή θα
αξιοποιήσει την νέα ευκαιρία είναι επαρκής και λογική.
Αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη (δηλαδή, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια)

(ii)

για τα παραδοτέα που προσφέρει η προτεινόμενη δράση.
Αν ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης έχει την απαραίτητη ικανότητα να

(iii)

προωθήσει την προτεινόμενη δράση ή είναι σε θέση να επιλύσει
οποιεσδήποτε μη σημαντικές αδυναμίες πριν από την υλοποίηση της.
(iv)

Αν η βιωσιμότητα της δράσης δεν είναι πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο: (α)
Από την έλλειψη χρηματοδότησης για τη λειτουργία ή / και τη
συντήρηση, (β) Από σημαντικές αδυναμίες στην ικανότητα του φορέα
διαχείρισης που είναι απίθανο να επιλυθούν έγκαιρα για την
ολοκλήρωση της.Η ευχέρεια υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης
εντός χρονοδιαγράμματος.

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Για τις δράσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα υπογραφτεί
Ειδική

Συμφωνία

υλοποίησης

τους

εντός

εύλογου

χρονικού

διαστήματος. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται στο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που υπέβαλε την πρόταση, σταδιακά και ανάλογα με την
εξέλιξη του έργου/δράσης με την τελευταία δόση να παρέχεται με την
ολοκλήρωση του. Όπως προαναφέρεται η κάθε δράση δύναται να
χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει με μέγιστο ποσό τις €20000.
Ως εκ τούτου προτεινόμενες δράσεις με συνολικό προϋπολογισμό που
ξεπερνά τις €20000 και οι οποίες θα αιτηθούν προς το ΕΤΕΚ για το
μέγιστο της πιθανής χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίσουν
πρόσθετη χρηματοδότηση.
Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με πρόσθετους πόρους θα λάβουν τη
χρηματοδότηση του ΕΤΕΚ στο τέλος. Στόχος όπως η χρηματοδότηση
από το ΕΤΕΚ να είναι αυτή που θα ολοκληρώσει το έργο.
Οι πληρωμές από το ΕΤΕΚ θα γίνονται, αφού τύχουν έγκρισης από
σχετική επιτροπή που θα οριστεί προς το σκοπό αυτό. Πληρωμές

θα

γίνονται για ελάχιστο ποσό ύψους €5000 ή όπως αλλιώς καθοριστεί στη
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συμφωνία μεταξύ του ΕΤΕΚ και του ανάδοχου, ανάλογα και με τη φύση
του έργου και τα παραδοτέα.
Το ΕΤΕΚ ανάλογα με τη φύση της επιχορήγησης, τα στάδια υλοποίησης
και τα παραδοτέα, δύναται να διαφοροποιήσει τους όρους Εντολής και
να

ζητήσει

τραπεζική

εγγύηση

για

την

ολοκλήρωση

μέρους

ή

ολόκληρης της δράσης. Νοείται επίσης ότι ανάλογα με τα πιο πάνω το
ΕΤΕΚ

δύναται

να

καταβάλει

το

ποσό

της επιχορήγησης με την

ολοκλήρωση της δράσης.

Νοείται

πως

οι

ανάδοχοι

θα

πρέπει

να

είναι

σε

θέση

να

χρηματοδοτήσουν τις δράσεις μέχρι του σημείου που θα μπορούννα
υποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό προς το ΕΤΕΚ με την εργασία που
ολοκληρώθηκε και το ποσό που αφορά.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
6.α

Συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή
αίτησης συμμετοχής που παρέχει το Επιμελητήριο [ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]. Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής.

6.β

Κάθε υποβολή πρότασης πρέπει να πληροί τα κριτήρια συμμετοχής και
να

συνοδεύεται

από

ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

πλήρως

συμπληρωμένο καθώς και όπου απαιτείται με επεξηγηματικά έγγραφα
με

σύντομη

περιγραφή

και

πληροφορίες

για

την

πρόταση

που

υποβάλλεται (έργο ή δράση ή ενέργεια).
6.γ

Σε περίπτωση που η ποιότητα των προτάσεων δεν κριθεί ικανοποιητική
ή καμία από τις προτάσεις δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια συμμετοχής
ή/και ανάθεσης, τότε το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην
χρηματοδοτήσει κάποια πρόταση.

6.δ Θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις νέων μηχανικών (κάτω των 30
χρονών). Νοείται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τα
κριτήρια Συμμετοχής και Ανάθεσης.
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Τα ειδικά Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής για υποβολή υποψηφιότητας
υποβάλλονται

ΜΟΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στη

διεύθυνση

cyprus@etek.org.cy μέχρι και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από
την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.etek.org.cy
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