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Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας /
Τεχνογνωσίας»
Στόχοι
✓ Η προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που
μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.
✓ Μέσω του Προγράμματος οι δικαιούχοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να
προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της
τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού
έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
✓ Εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
✓ Ενέργεια,
✓ Τεχνολογίες
και/ή
σε
ένα
εκ
των
Οριζόντιων
✓ Τουρισμός,
Πληροφορικής και
Τομέων
Προτεραιότητας:
✓ Μεταφορές-Ναυτιλία,
Επικοινωνιών,
✓ Γεωργία-Τρόφιμα,
✓ Αειφορία-Περιβάλλον.
✓ Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές,
✓ Υγεία

Δραστηριότητες Έργων
✓ Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής
Έρευνας.
✓ Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL
3-4) σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.

Δικαιούχοι Προγράμματος – Περιορισμοί & Προϋποθέσεις
Συμμετοχής
➢ Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) ενός έργου μπορεί να είναι Μικρή Επιχείρηση ή Μεσαία
Επιχείρηση (Β.1, B.2.), Οργανισμός Έρευνας ή Άλλος Φορεας.
➢ Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως ΑΦ οι Μεγάλες Επιχειρήσεις

➢ Επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων (Επιχειρήσεις, Οργανισμοί
Έρευνας, Επιχειρήσεις ή Άλλοι Φορείς).
➢ Η συμμετοχή των Μεγάλων Επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει
συνεργασία με ΜμΕ (Νέα Πρόνοια Προκήρυξης για Προγράμματα ΕΤΠΑ)

➢ Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Προϋπολογισμός
➢ Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €700.000
➢ €200.000 από το Συνολικό Προϋπολογισμό Πρόσκλησης, θα κατανεμηθούν σε
Έργα που εντάσσονται στους τομείς των Μεταφορών – Ναυτιλίας, των ΤΠΕ ή της
Αειφορίας – Περιβάλλοντος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
και τα οποία αφορούν τη διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας στον
τομέα της Ναυτιλίας για λύσεις στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:
(1) Εξ’ αποστάσεως επιθεώρηση και παρακολούθηση σκαφών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού επί των σκαφών ή/και για τον εξ’
αποστάσεως έλεγχο και επαλήθευση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας,
(2) Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Ναυτιλιακή Διοίκηση,
(3) Παρακολούθηση και απόκριση έναντι απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο,
(4) Πρόληψη και έγκαιρη ανταπόκριση σε περιστατικά ρύπανσης και θαλάσσιων ατυχημάτων εντός του παράκτιου
οικοσυστήματος της Κύπρου,
(5) Εξοικονόμηση Ενέργειας, ενδεικτικά με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων,

(εφόσον υπάρχουν)
➢ 50% του Συνολικού Προϋπολογισμού Πρόσκλησης, κατ’ ελάχιστον, θα κατανεμηθεί
σε Έργα με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση (εφόσον υπάρχουν)

CONCEPT/0722

Η Πρόσκληση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του
Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Χρηματοδότηση - Διάρκεια Έργων - Επιλέξιμες Δαπάνες
➢ Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: €40.000
➢ Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: Μέχρι 9 Μήνες

➢ Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό,
Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, Μετακινήσεις στο Εξωτερικό, Αναλώσιμα, Ειδικά
Έξοδα, Υπερκεφαλικά.
➢ O καταρτισμός του Προϋπολογισμού των Προτάσεων θα γίνεται στη βάση της
απλοποιημένης μεθόδου «αμοιβές προσωπικού πλέον 40% επί των αμοιβών για
κάλυψη των υπολοίπων δαπανών».
➢ Σημειώνεται ότι, όλοι οι δικαιούχοι φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στα
Προγράμματα RESTART 2016-2020, υποχρεούνται να κάνουν χρήση της απλοποιημένης Μεθόδου
«Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους» για τον υπολογισμό των αμοιβών προσωπικού.

➢ Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης (ποσοστό χρηματοδότησης): Καθορίζεται για κάθε
Φορέα ξεχωριστά, ανάλογα με την Κατηγορία και το μέγεθος του Φορέα, τις
Δραστηριότητες της Πρότασης (Παρ. 3.2 της Προκήρυξης RESTART 2016-2020) και
τις Πρόνοιες της Πρόσκλησης.
➢ Μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα: 80%
(Γενικός περιορισμός Προκήρυξης για δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας).

Ειδικές Διατάξεις
➢ Όλοι οι φορείς του Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΦ και ΣΦ) κατά την υποβολή της
πρότασης, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙδΕΚ επίσημο αποδεικτικό της
καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους
δικαιούχων στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου, βάσει του «Περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007)» όπως περιγράφεται στο Κεφ. 4.4 –
Ετοιμασία Συμβολαίου, του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης του Προγράμματος.
➢ Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH) σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε
οποιοδήποτε από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου
17 του Κανονισμού της ΕΕ 2020/852.

Υποβολή Προτάσεων
➢ Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης IRIS (https://iris.research.org.cy)
του ΙδΕΚ
➢ Η Πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
✓ Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο
συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS)
✓ Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη
IRIS σε μορφή pdf)
✓

Θα πρέπει να υποβάλλεται το προβλεπόμενο για την εν λόγω Πρόσκληση έντυπο, χωρίς οποιαδήποτε
διαφοροποίηση.

✓ Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη
IRIS σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή)
✓ Annex II – Call Specific Information (αρχεία το οποία αναρτώνται ως Παράρτημα
στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf):
✓

Επίσημο Αποδεικτικό της καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους
δικαιούχων στο μητρώο του αρμόδιου Εφόρου (υποχρεωτικό για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα)

Καταληκτική Ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00
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Προκήρυξη RESTART 2016-2020 για
Προγράμματα Περιόδου 05/2022 – 09/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (GR / EN)
PART B – Technical Annex
GfΕ
Χρήσιμα Έγγραφα & Οδηγοί

Αξιολόγηση Προτάσεων

➢ Προκαταρκτικός Έλεγχος
➢ Εξ’ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές,
Κριτήρια Αξιολόγησης
1)

Αριστεία (30%)

2)

Προστιθέμενη Αξία και Όφελος (40%)

3)

Υλοποίηση (30%)

Επιλογή Προτάσεων
1.

Από τις προτάσεις που, κατά την κρίση και των δύο αξιολογητών, εντάσσονται στους τομείς των
Μεταφορών – Ναυτιλίας, των ΤΠΕ ή της Αειφορίας – Περιβάλλοντος της ΣΕΕ και οι οποίες αφορούν τη
διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας στον τομέα της Ναυτιλίας για λύσεις στις θεματικές
περιοχές που καθορίζονται στην πρόσκληση:
i.
Οι 3 πρώτες προτάσεις με ΑΦ επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες έχουν κριθεί
επιλέξιμες κατά την επιστημονική αξιολόγηση.
ii. Οι επόμενες κατά σειρά βαθμολογίας επιλέξιμες προτάσεις έως ότου η συνολική αιτούμενη
χρηματοδότηση των προτάσεων να είναι ίση ή μικρότερη του συνολικού προϋπολογισμού της
Πρόσκλησης που θα αφιερωθεί στη Ναυτιλία (€200.000).
Και εν συνεχεία,
2. Κατά σειρά βαθμολογίας, μέχρι εξαντλήσεως του Συνολικού Προϋπολογισμού Πρόσκλησης, ανεξαρτήτως
θεματικού πεδίου και Τομέα ΣΕΕ:
i.
Οι πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις με ΑΦ Επιχείρηση (εφόσον υπάρχουν επιλέξιμες
προτάσεις), μέχρι εξαντλήσεως κατ’ ελάχιστον του 50% του Συνολικού Προϋπολογισμού
Πρόσκλησης (Στο 50% συνυπολογίζονται οι προτάσεις με ΑΦ Επιχείρηση που έχουν επιλεγεί κατά
το Βήμα 1).
ii. Οι υπόλοιπες προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας μέχρι εξαντλήσεως του Συνολικού
Προϋπολογισμού Πρόσκλησης.

Υπηρεσίες Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης
➢ Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, η επικοινωνία του Δικτύου Συνεργασίας των χρηματοδοτούμενων
Έργων με το κεντρικό ΓΜΓ για την ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής
Υπηρεσιών θα είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CONCEPT/0722.

➢ H αποδοχή του Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών και η αξιοποίηση των
υπηρεσιών του κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική.
➢

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κεντρικό ΓΜΓ, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών
συμμετοχής και διαδικασιών πρόσβασης στις υπηρεσίες, θα καθορίζονται σε επιμέρους Προσκλήσεις
Υποβολής Προτάσεων που θα ανακοινωθούν από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κεντρικού ΓΜΓ.

Χρήσιμα Έγγραφα και Οδηγοί
➢ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (GR & EN)

➢ Part B – Technical Annex
➢ Guide for Evaluators
➢ Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2022
– Προγράμματα Περιόδου 05/2022-09/2022

➢ Οδηγός Ετοιμασίας Προτάσεων

➢ Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS – Εγγραφή
➢ Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS – Υποβολή Προτάσεων
Διαθέσιμα στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS: https://iris.research.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα ΙδΕΚ: www.research.org.cy
Ηλεκτρονική Πύλη IRIS: https://iris.research.org.cy/

Εξυπηρέτηση Συνεργατών ΙδΕΚ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών:
support@research.org.cy | Tηλ. 22-205000

Ευχαριστούμε!
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Email: support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +357 22 205000
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
P.O. BOX 23422, 1683 Λευκωσία
Website: www.research.org.cy

