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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στο Εθνικό 

Περίπτερο στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης «Slush 2022», Ελσίνκι, 17-18 

Νοεμβρίου 2022  

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

επιλογή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ιδρύματος στην 

Εκδήλωση Slush 2022 (https://www.slush.org/events/helsinki/), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 

Ελσίνκι, μεταξύ 17 και 18 Νοεμβρίου 2022. 

 

Η Εκδήλωση Slush 2022 αποτελεί ένα διήμερο φεστιβάλ-συνέδριο που συγκεντρώνει πέραν των 4.000 

νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να 

προσελκύσουν νέους πελάτες, να προβάλουν τις δραστηριότητές τους και να δικτυωθούν με άλλες 

επιχειρήσεις και πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.000 στην φετινή 

Εκδήλωση. 

 

Η παρουσία της Κύπρου στην Εκδήλωση Slush 2022 αποτελεί πρωτοβουλία του ΙδΕΚ, ως ο εθνικός 

φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), στο πλαίσιο των δράσεων 

του για προβολή του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου στο εξωτερικό και παροχή στήριξης στις 

νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τα Προγράμματα Καινοτομίας, και 

εντάσσεται κάτω από τις δραστηριότητες του κυπριακού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus, στο 

οποίο συμμετέχει το ΙδΕΚ ως εταίρος. 

 

Στο περίπτερο της Κύπρου, θα προβληθεί το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και σε αυτό θα έχουν τη 

δυνατότητα να φιλοξενηθούν κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσω της 

διαδικασίας ως αναφέρεται πιο κάτω. Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του ΙδΕΚ, 

μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους για σκοπούς δικτύωσης και διεθνοποίησης και να 

χρησιμοποιήσουν τον προσφερόμενο χώρο για τη διενέργεια συναντήσεων με πιθανούς 

ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή επενδυτές.  

 

Σημειώνεται ότι,  αναλόγως του τελικού αριθμού επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, η φιλοξενία των 

επιχειρήσεων στο περίπτερο μπορεί να γίνεται εκ περιτροπής. 

 

https://www.slush.org/events/helsinki/


   

Κόστος Συμμετοχής  

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής τους στην Εκδήλωση (εγγραφή, 

μεταφορικά, διαμονή κλπ). Τα έξοδα συμμετοχής είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων 

από το ΙδΕΚ Έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές των 

συμμετεχόντων στην εκδήλωση σχετίζονται με τα χρηματοδοτούμενα έργα.    

 

Το κόστος του Εθνικού Περιπτέρου και συναφή έξοδα, θα καλυφθούν από το ΙδΕΚ, ενώ δύναται να 

επιμεριστεί μικρό μέρος αυτών των εξόδων που αντιστοιχεί σε δραστηριότητες προώθησης (π.χ. 

λογότυπα, γραφιστικά έξοδα), στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Το εν λόγω κόστος (το οποίο εκτιμάται 

να κυμανθεί από € 50 μέχρι € 200 ανά επιχείρηση, αναλόγως του τελικού αριθμού επιχειρήσεων που θα 

συμμετέχουν) θα παραχωρηθεί από το ΙδΕΚ ως ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), προς τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Προς τούτο, θα ζητείται στο στάδιο έγκρισης, Δήλωση για τις Ενισχύσεις 

Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) και Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης, για εξασφάλιση της μη υπέρβασης του 

ανώτατου ορίου.  

 

Δικαιούχοι  

 

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο της Κύπρου στην 

Εκδήλωση Slush 2022, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) από όλες τις περιοχές της 

τεχνολογίας, οι οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου με το ΙδΕΚ, ή κατόπιν αξιολόγησης έχουν κληθεί 

στη διαδικασία ετοιμασίας Συμβολαίου με το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των πιο κάτω Προσκλήσεων Υποβολής 

Προτάσεων: 

 

▪ PRE-SEED/0719 

▪ PRE-SEED/0719(B) 

▪ SEED/0719 

▪ SEED/0719(B) 

▪ SEED-COVID/0420 

▪ PRE-SEED/1221 

▪ SEED/1221 

 

Υποβολή 

 

Η κάθε επιχείρηση υποβάλει το τυποποιημένο  Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή PDF, στην 

Αγγλική γλώσσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mportokallides@research.org.cy. 

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής, είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13.00. 

mailto:mportokallides@research.org.cy


   

 

Το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) σελίδες, πλέον το εξώφυλλο, 

και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

▪ Στοιχεία Επαφής της Επιχείρησης και του ατόμου Επικοινωνίας.  

▪ Σύντομη περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας/τεχνολογίας της εταιρίας. 

▪ Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας συμμετοχής της επιχείρησης στην Εκδήλωση, 

συμπεριλαμβανομένων των δράσεων προβολής και δικτύωσης. 

▪ Περιγραφή του αναμενόμενου αντικτύπου από την συμμετοχή της επιχείρησης στην Εκδήλωση. 

 

Το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης. 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης / Επιλογής 

 

Για τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν θα ακολουθηθεί διαδικασία ελέγχου 

επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων: 

 

▪ Πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις αναφορικά με τους δικαιούχους, όπως καθορίζονται 

στην παρούσα Πρόσκληση. 

▪ Αιτιολογείται η σκοπιμότητα συμμετοχής της επιχείρησης στην Εκδήλωση και οι προτεινόμενες 

δράσεις προβολής και δικτύωσης. 

▪ Περιγράφεται επαρκώς ο αναμενόμενος αντίκτυπος από τη συμμετοχή. 

 

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΙδΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής θα είναι τελεσίδικη και δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.  

 

Θα επιλεγούν κατά μέγιστο δώδεκα (12) επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που προκύψει μεγάλο 

ενδιαφέρον, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα SEED (οι 

οποίες διαθέτουν τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται από ψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας), 

σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες αντίστοιχες δραστηριότητες που 

υποστηρίχθηκαν από το ΙδΕΚ κατά το προηγούμενο έτος 2021, καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες 

προτίθενται ή έχουν υποβάλει αίτηση να συμμετέχουν σε μία από τις παράλληλες εκδηλώσεις του Slush 

2022. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σημαντικού ενδιαφέροντος το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει 

τη διαδικασία. 

 

 

 

 



   

Άλλες Πληροφορίες 

 

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στην Εκδήλωση Slush 2022, θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής σε διάφορες παράλληλες δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Εκδήλωσης, 

όπως ο διαγωνισμός (pitch competition) Slush 100, οι Εκδηλώσεις Founders Day και Product Showcase, 

καθώς και άλλες εκδηλώσεις. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται όπως μελετήσουν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής και να εγγραφούν έγκαιρα στις εν λόγω δραστηριότητες  

 

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης 

Επιστημονικός Λειτουργός Ά 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

Τηλ: +357-22205052 

Email: mportokallides@research.org.cy  
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