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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Συμμετοχή Κυπριακών Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας στην 

Εκδήλωση «Cyprus Tech Career Fair», Λευκωσία, 10-12 Νοεμβρίου 2022  

 

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

επιλογή κυπριακών επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) που θα φιλοξενηθούν σε περίπτερο 

ειδικά διαμορφωμένο για τους δικαιούχους των Προγραμμάτων του Ιδρύματος στην εκδήλωση Cyprus 

Tech Career Fair, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, μεταξύ 10 και 12 

Νοεμβρίου 2022 και διοργανώνεται από την ΙΜΗ. 

 

Η εκδήλωση αποτελεί τριήμερη Έκθεση Καριέρας σε θέματα τεχνολογίας, η οποία απευθύνεται σε 

έφηβους (ηλικίας 16-18) από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, απόφοιτους πτυχίου και 

μεταπτυχιακού καθώς και κατόχους διδακτορικού και νέους επαγγελματίες από όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Στο πλαίσιο της Έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις 

επιχειρήσεων, ομιλίες, συζητήσεις και άλλες συναφείς δράσεις.  Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής.  

 

Το ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Ε&Κ, στο πλαίσιο των δράσεών του 

για προβολή του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου στο ευρύ κοινό και ειδικότερα τη νέα γενιά, 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των δικαιούχων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην 

Έκθεση με στόχο τη διαφώτιση των επισκεπτών σε σχέση με τις ευκαιρίες εργασίας που προκύπτουν από 

τη χρηματοδότηση έργων καινοτομίας και κατ’ επέκταση την προσέλκυση νέων επαγγελματιών στο 

οικοσύστημα καινοτομίας. 

 

Στο περίπτερο για τους δικαιούχους του Ιδρύματος, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν κυπριακές 

νεοφυείς επιχειρήσεις και υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσω της διαδικασίας ως 

αναφέρεται πιο κάτω. Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν, μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία 

τους για ενημέρωση των συμμετεχόντων για ανοικτές θέσεις εργασίας στον φορέα τους και να 

χρησιμοποιήσουν τον προσφερόμενο χώρο για τη διενέργεια συναντήσεων γνωριμίας με τους 

ενδιαφερόμενους.  

 

 

https://www.techcareerfair.com.cy/
https://www.techcareerfair.com.cy/


   

Κόστος Συμμετοχής  

 

Για συμμετοχή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από πακέτο που 

προσφέρεται από τους διοργανωτές ειδικά στους δικαιούχους των Προγραμμάτων του Ιδρύματος με 

κόστος συμμετοχής τα €1.000 + Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα 

συμμετοχής τους στην εκδήλωση. 

 

Σημειώνεται ότι τα έξοδα αυτά δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από το ΙδΕΚ 
Έργων.  
 

Δικαιούχοι  

 

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο των δικαιούχων των 

Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας στην Εκδήλωση, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις 

(startups) και υφιστάμενες επιχειρήσεις 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) 

▪ INNOVATE/0719 

▪ INNOVATE/0719(B 

▪ SEED-COVID/0420 

▪ INNOVATE-COVID/0420 

▪ PRE-SEED/1221 

▪ SEED/1221 

▪ INNOVATE/1221 

 

Υποβολή 

 

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

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

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής, είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13.00. 

 

mailto:support@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.  

▪ Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας συμμετοχής της επιχείρησης στην Εκδήλωση. 

▪ 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. 

▪ 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 δέκα (10) επιχειρήσεις. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σημαντικού 

ενδιαφέροντος το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία. 

 

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών ΙδΕΚ 

Τηλ: +357-22205000 

Email: support@research.org.cy  
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