Δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα θνλδύιηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Επηηξνπή
Δηεζλώλ Σρέζεωλ
(i) Κνλδύιη 319/Δηκεξείο Σπκθωλίεο
Η πξόλνηα γηα ην θνλδύιη απηό πξννξίδεηαη λα θαιύςεη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, πξσηόθνιια ή πξνγξάκκαηα κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά
ηδξύκαηα θαη άιινπο νξγαληζκνύο ζην εμσηεξηθό. Επίζεο, ην άξζξν δύλαηαη λα
θαιύςεη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζπάζεηα θηλεηηθόηεηαο θαη ηεο αληαιιαγήο
θνηηεηώλ θαη πξνζσπηθνύ θαζώο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ κηα επξύηεξε
εθζηξαηεία πξνζέιθπζεο μέλσλ θνηηεηώλ.
Σπκπιεξώλεηε ην Ένηςπο 319/Διμεπείρ Σςμθωνίερ πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ πην
θάησ ζύλδεζκo:
http://www.ucy.ac.cy/data/intere/GRAF%20DIETHNON%20SXESEON%20KAI%2
0PROVOLIS/ENTYPO_%20319_%20DIMERIS%20SIMFONIES%202010_11_6_1
0.pdf
Αθνινύζσο, ην απνζηέιιεηε ζην Γξακκαηέα ηεο Επηηξνπήο (ΠΥΕΔΣ), καδί κε
ζπλνδεπηηθό ζεκείσκα θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.
(ii) Κνλδύιη 317/Σπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα θαη ζε Πξωηνβνπιίεο ηεο ΕΕ
Η πξόλνηα γηα ην θνλδύιη απηό πξννξίδεηαη λα θαιύςεη δαπάλεο νη νπνίεο απνξξένπλ
από ηε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνύλ: (α) Πξνγξάκκαηα INTERREG IIIA ΕιιάδαΚύπξνο, (β) Πξνγξάκκαηα INTERREG IIIB ARCHIMED, (γ) Πξνγξάκκαηα
EQUAL θαη (δ) Πξνγξάκκαηα ηνπ 7νπ πιαηζίνπ FP7 (ε) Life Long Learning
(ERASMUS, LEONARDO, GRUMDTVIG), Erasmus Mundus, TEMPUS, EUAustralia, EU-Latin America θαη (δ) άιια. Τα έμνδα θαιύπηνπλ ζπγρξεκαηνδνηήζεηο,
απνζηνιέο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο πξνεηνηκαζίαο κε πηζαλνύο ζπλεξγάηεο
θαζώο θαη ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα.
Η πξόλνηα δύλαηαη επίζεο, λα θαιύςεη δαπάλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο επηηξνπέο (π.ρ.
επηηξνπέο ηππνπνίεζεο θ.α.).
Σπκπιεξώλεηε ην Ένηςπο 317/Σςμμεηοσή ζε Ππογπάμμαηα και ζε Ππωηοβοςλίερ
ηηρ ΕΕ πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ πην θάησ ζύλδεζκν:
http://www.ucy.ac.cy/data/intere/GRAF%20DIETHNON%20SXESEON%20KAI%2
0PROVOLIS/ENTYPO_317_SIMMETOXI_SE_PROGRAM_KAI_PROTOV_EE_2
010_11_6_10.pdf
Αθνινύζσο, ην απνζηέιιεηε ζην Γξακκαηέα ηεο Επηηξνπήο (ΠΥΕΔΣ), καδί κε ην
ζπλνδεπηηθό ζεκείσκα θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.
(iii) Κνλδύιη 314/ Σπλδξνκέο, Σπλεηζθνξέο θαη Αληηπξνζώπεπζε ζε
Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο Οξγαληζκνύο

Τν πνζό πξννξίδεηαη λα θαιύςεη δηθαηώκαηα εγγξαθήο, ζπλδξνκέο θαη ζπλεηζθνξέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ζπλδέζκνπο Παλεπηζηεκίσλ θαη ζπλαθείο
νξγαληζκνύο (UNICA, EUA, Santander Group, ACU θ.ά), θαζώο θαη ην θόζηνο
ζπκκεηνρήο αμησκαηνύρσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ νξίδνληαη λα ην εθπξνζσπήζνπλ
ζην εμσηεξηθό, θαζώο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηζηεκνληθά ζώκαηα θαη ελώζεηο ζηα
πιαίζηα θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο δηεζλνύο εηθόλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Γηα ην θνλδύιη 314/Σςνδπομέρ, Σςνειζθοπέρ και Ανηιπποζώπεςζη ζε
Πανεπιζηήμια και άλλοςρ Οπγανιζμούρ απνζηέιιεηαη ζρεηηθό ζεκείσκα πξνο ηνλ
Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο δίλνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
Σε πεξίπησζε θάιπςεο κεξηθώλ εμόδσλ από άιιν Οξγαληζκό/
Παλεπηζηήκην απηό ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη.
Γηα ζπκκεηνρή ζε Δίθηπα/ Οξγαληζκνύο ζα πξέπεη επίζεο λα απνζηέιιεηαη ζεκείσκα
πξνο ηνλ Αληηπξύηαλε Δηεζλώλ Σρέζεσλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Δηνίθεζεο θαη Πξόεδξν
ηεο Επηηξνπήο Δηεζλώλ Σρέζεσλ κε ην αίηεκά ζαο, αλαθέξνληαο ην θόζηνο
ζπλδξνκήο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο.
(iv) Κνλδύιη 347/Έμνδα θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ
δηεζλώλ ζρέζεωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
Γηα ην θνλδύιη 347/Έξοδα θιλοξενίαρ και δπαζηηπιοηήηων για ηην πποώθηζη ηων
διεθνών ζσέζεων ηος Πανεπιζηημίος Κύππος απνζηέιιεηαη ζρεηηθό ζεκείσκα πξνο
ηνλ Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο δίλνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Γηα ν,ηηδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεζηε παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε
ηνλ Τνκέα Δηεζλώλ Σρέζεσλ (θα Σ. Φαιά, ηει.: 22894302, e-mail:
fala.stalo@ucy.ac.cy).

