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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του 

Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 

«RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία – Προγράμματα 

Περιόδου 05/2022 – 03/2023 και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις 

Έργων (Προτάσεις). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας 

του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Μέτρου C3.2I2 «Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της 

ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων, των 

καινοτόμων επιχειρήσεων και των ΜμΕ» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. 

Το Μέτρο υλοποιείται κάτω από τον Άξονα Πολιτικής 3: «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της 

Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» και, συγκεκριμένα, την Ενότητα 3.2: «Προώθηση 

Έρευνας και Καινοτομίας» του ΣΑΑ Κύπρου. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πυλώνας Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα   Έρευνα στις Επιχειρήσεις 

Κωδικός Πρόσκλησης  ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 1.000.000 Ευρώ 

▪ Σε περίπτωση μη εξάντλησης του 

προϋπολογισμού, το ΙδΕΚ διατηρεί το 

δικαίωμα να μεταφέρει το αδιάθετο ποσό 

στην Πρόσκληση «ENTERPRISES/0223/Sub-

Call1» 

▪ Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης δύναται 

να αυξηθεί με αδιάθετο προϋπολογισμό από 

την Πρόσκληση «ENTERPRISES/0223/Sub-

Call1» 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 200.000 Ευρώ  

Ημερομηνία Δημοσίευσης  17 Φεβρουαρίου 2023 

Καταληκτική Ημερομηνία 24 Απριλίου 2023, ώρα 13:00 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει: (α) στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην 

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / 

μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / 
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υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και (β) στην 

εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με 

αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ (Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της χώρας. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» υποστηρίζει την εμπλοκή των κυπριακών 

επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, για την δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση 

υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας με 

προοπτική διείσδυσης στην αγορά.  

 

Το Πρόγραμμα αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων 

σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα 

από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα. 

 

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και 

πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης πρέπει να 

περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή 

και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων 

παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Οι 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι συναφείς με τις κύριες 

δραστηριότητες των δικαιούχων, ενώ τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να έχουν 

ιδιαίτερη εμπορική αξία για τους δικαιούχους. 

 

Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις 

τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, 

μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν 

βελτιώσεις.  

 

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν 

εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:  

 

 Ενέργεια, 

 Τουρισμός, 

 Μεταφορές-Ναυτιλία, 

 Γεωργία-Τρόφιμα, Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και 

 Υγεία. 
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και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας: 

 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και 

 Αειφορία-Περιβάλλον. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει στην συμμετοχή επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη 

ουσιαστική συμμετοχή σε έργα ΕΤΑΚ, όπως αυτοί καθορίζονται συγκεκριμένα στους 

ειδικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Ανάδοχος Φορέας έχει επιχείρηση, η οποία κατά την υποβολή της 

πρότασης, δεν έχει προηγουμένως υποβάλει προτάσεις ως Ανάδοχος Φορέας στο ΙδΕΚ στο 

πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, με εξαίρεση προτάσεις που υποβλήθηκαν 

στα Προγράμματα «Κουπόνια Καινοτομίας» και «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς 

Δικτύωσης». Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Φορέας δεν είναι «Ανεξάρτητη Επιχείρηση», οι 

«συνεργαζόμενες» ή «συνδεδεμένες» επιχειρήσεις με τις οποίες σχετίζεται, θα πρέπει επίσης 

να πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση. 

 

Το έργο πρέπει να αποτελεί πρωτοβουλία της Επιχείρησης/Ανάδοχου Φορέα, η οποία πρέπει 

να έχει άμεσο και σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον από την επίτευξη των προτεινόμενων 

αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, οι κύριες δραστηριότητες του Ανάδοχου Φορέα πρέπει να 

είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του έργου.  

 

Σημειώνεται ότι, η συμμετοχή Μεγάλης Επιχείρησης σε έργο των Προγραμμάτων RESTART 

2016-2020 είναι δυνατή εφόσον αποδεικνύεται μέσα από την πρόταση, ο χαρακτήρας 

κινήτρου που αναμένεται να έχει η χρηματοδότηση προς τη Μεγάλη Επιχείρηση, όπως 

καθορίζεται στο Κεφ. 1.2 του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 

2016-2020. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις 

και Άλλοι Φορείς. Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς πρέπει να πλαισιώνουν τον Ανάδοχο Φορέα για 

την επίτευξη των στόχων του έργου και είναι πιθανόν να έχουν ίδιο εμπορικό και/ή 

επιστημονικό ενδιαφέρον από την επίτευξη των αποτελεσμάτων.  

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού. 
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Δεν μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, εκτός εάν έχουν διαθέσει στην 

αγορά τουλάχιστον ένα προϊόν/υπηρεσία, τα τελευταία 2 έτη και μπορούν να τεκμηριώσουν 

πωλήσεις και κύκλο εργασιών μέσα από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ένας φορέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως Ανάδοχος Φορέας μόνο για ένα (1) Έργο στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή της ίδιας ή όμοιας πρότασης και στις δυο προσκλήσεις 

«ENTERPRISES/Sub-Call1/0223» και «ENTERPRISES/Sub-Call2/0223». Ίδιες ή όμοιες προτάσεις 

θεωρούνται προτάσεις που έχουν όμοιο επιστημονικό περιεχόμενο και δραστηριότητες. Σε 

περίπτωση που εντοπιστεί ίδια ή όμοια πρόταση θα προωθείται για αξιολόγηση μόνο η 

πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη χρονικά. 

 

Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υποστηριχθεί 

από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Ο Ανάδοχος Φορέας, θα πρέπει να αναλαμβάνει τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού 

του Έργου.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν επίσης οι παρακάτω ειδικές διατάξεις: 

 

 Όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ανάδοχος Φορέας και Συνεργαζόμενοι Φορείς) 

έχουν υποχρέωση καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών 

τους δικαιούχων στα αρμόδια εθνικά Μητρώα, βάσει του «Περί της Παρεμπόδισης 

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμου του 2007 (188(I)/2007)». Το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 

ελέγχους στα αρμόδια Μητρώα για επιβεβαίωση της καταχώρησης των στοιχείων.  Για 

τον σκοπό αυτό όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου έχουν υποχρέωση υποβολής 

επίσημου αποδεικτικού της καταχώρησης, κατά τη φάση της ετοιμασίας Συμβολαίου. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότηση 

που ξεπερνά τις 150.000 Ευρώ, θα πρέπει κατά τη φάση ετοιμασίας Συμβολαίου να 

υποβάλουν επιπρόσθετα και τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων 

(Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας / Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης) 

μέσω της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης», 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, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 

των βιώσιμων επενδύσεων. 

 Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, η επικοινωνία του Ανάδοχου Φορέα με το κεντρικό Γραφείο 

Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ) για την ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής 
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Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι, η αποδοχή του Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών 

και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Πρόταση (η παρόμοια πρόταση με μικρής 

κλίμακας τροποποιήσεις στο περιεχόμενο και/ή τους συμμετέχοντες) έχει υποβληθεί 

στο πλαίσιο άλλου Προγράμματος / Πρόσκλησης των Προγραμμάτων RESTART 2016-

2020, και αυτό δεν έχει δηλωθεί σχετικά από τον Συντονιστή Έργου κατά την υποβολή 

της Πρότασης (Part-A), το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση στον 

προκαταρκτικό έλεγχο και/ή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον 

Ανάδοχο Φορέα και/ή τον Συντονιστή Έργου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης 

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας. 

 

Οι δραστηριότητες των Έργων θα πρέπει να εντάσσονται στα επίπεδα τεχνολογικής 

ωριμότητας (TRL - Technology Readiness Levels) 4-7 σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που 

έχει υιοθετήσει η ΕΕ1. 

 

Σημειώνεται ότι, με την Ολοκλήρωση της Υλοποίησης του Έργου πρέπει να εκπονηθεί από τον 

Ανάδοχο Φορέα «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» το οποίο θα υποβληθεί στο ΙδΕΚ ως Παραδοτέο μαζί 

με την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων. Το «Σχέδιο Εμπορικής Αξιοποίησης» θα περιλαμβάνει 

την αξιολόγηση και την ανάλυση του εμπορικού δυναμικού των αποτελεσμάτων του έργου, 

προς υποστήριξη μελλοντικών αποφάσεων του Ανάδοχου Φορέα ή του Δικτύου Συνεργασίας, 

καθώς και προγραμματισμό της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. Διευκρινίζεται ότι, οι 

δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο 

«Σχέδιο Εμπορικής Αξιοποίησης», δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων 

έργων. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 

12-24 Μήνες 

 

 

 
1 Παρατίθενται τα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας τα οποία έχει υιοθετήσει η ΕΕ:  

TRL 1 - παρατήρηση βασικών αρχών  
TRL 2 - διατύπωση τεχνολογικής έννοιας  
TRL 3 - πειραματική απόδειξη της έννοιας  
TRL 4 - εργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία  
TRL 5 - τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον  
TRL 6 - επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον  
TRL 7 - επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον  
TRL 8 - σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο  
TRL 9 - πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον (ανταγωνιστική παραγωγή στην περίπτωση των βασικών 
τεχνολογιών)   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

€ 1.000.000 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 
 

€ 200.000 

 
H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν 

μπορεί να ξεπεράσει το 70%. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Αμοιβές Προσωπικού, Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό, Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών, 

Δαπάνες για Ερευνητικούς Φορείς Εξωτερικού, 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». 

 

Για την Κατηγορία Δαπανών «Αμοιβές Προσωπικού», 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. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 
 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες 

δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα 

Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020 – Προγράμματα Περιόδου 05/2022 – 03/2023 που αποτελεί το βασικό 

έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων 

που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research 

Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας  

(https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS 

(https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

https://iris.research.org.cy/file/public/b3469ab8-419e-ed11-817b-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/b3469ab8-419e-ed11-817b-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary
https://iris.research.org.cy/
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Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Έργου και ο Ανάδοχος Φορέας και, στην περίπτωση που 

υπάρχει Δίκτυο Συνεργασίας, όλοι οι Συνεργαζόμενοι Φορείς, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των 

προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο 

οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη 

διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην 

Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής 

Προτάσεων:  

 τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και  

 την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα Έργα. 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS). 

2. Part B – Technical Annex (ξεχωριστό αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην 

Πύλη IRIS σε μορφή pdf). 

3. Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή). Συστήνεται όπως, τα βιογραφικά των κύριων 

μελών της ομάδας του έργου είναι διαμορφωμένα στη βάση του προτύπου EUROPASS 

και δεν ξεπερνούν τις 5 σελίδες ανά άτομο. 

  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» θα 

ακολουθηθεί διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ’ αποστάσεως επιστημονική 

Αξιολόγηση από τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές (με Κοινό Δελτίο Αξιολόγησης – 

Consensus Report), όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-

2020. 

 

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος 

και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν 

είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο/η αξιολογητής/τρια απορρίπτει την 

Πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

 

 

https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary
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Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

1. Αριστεία – Βαρύτητα 20% 

 

 Βαθμός Τεχνολογικής Αιχμής:  

 Το έργο προσφέρει υψηλό βαθμό καινοτομίας σε σύγκριση με υπάρχουσες, ή υπό 

ανάπτυξη, τεχνολογίες. 

 Η καινοτομία έχει την προοπτική για νέες χρήσεις και εφαρμογές. 

 Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που προκύπτουν από την επίδειξη και επικύρωση 

της τεχνολογίας, υποδεικνύουν την προοπτική εφαρμογής της. 

 Στόχοι του Έργου: 

 Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έρευνας (πειραματική ανάπτυξη, βιομηχανική 

έρευνα) είναι συναφείς με το πεδίο δραστηριοποίησης του Ανάδοχου Φορέα και 

συμβατές με τους στόχους του Έργου, του Προγράμματος και της συγκεκριμένης 

Πρόσκλησης (δραστηριότητες που εντάσσονται στα επίπεδα τεχνολογικής 

ωριμότητας (TRL) 4-7).  

 Οι στόχοι που σχετίζονται με την προτεινόμενη τεχνολογική ανάπτυξη και 

επικύρωση της καινοτομίας σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών 

συνθηκών λειτουργίας, είναι κατάλληλοι, αξιόπιστοι και εφικτοί. 

 Οι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας έχουν εντοπιστεί και είναι εύλογες.  

 Η χρονική συγκυρία για την προτεινόμενη καινοτομία/τεχνολογία είναι η 

κατάλληλη. 

 

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 40% 

 

 Αξιοπιστία του Αντικτύπου: 

 Η περιγραφή του αναμενόμενου αντικτύπου, κατά τη διάρκεια και μετά την 

υλοποίηση του έργου, είναι αξιόπιστη και ρεαλιστική. 

 Η τεχνολογία έχει προστιθέμενη αξία για τους χρήστες/πελάτες σε παράγοντες 

όπως, η χρηστικότητα, η λειτουργικότητα, το κόστος και η ευκολία χρήσης. 

 Το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο του Ανάδοχου Φορέα, όπως 

περιγράφεται στην Πρόταση Έργου (Business Model Canvas) είναι αξιόπιστο.  

 Οικονομικά, Επιστημονικά και/η Κοινωνικά Οφέλη: 

 Το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

Ανάδοχου Φορέα στην τοπική και/ή στη διεθνή αγορά, και συνεπακόλουθα στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
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 Τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη σημαντικής ζήτησης για την εν λόγω καινοτομία, 

συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας των αγοραστών να αγοράσουν το 

προϊόν/υπηρεσία. 

 Το έργο αναμένεται να επιφέρει άλλα οφέλη όπως η αύξηση της απασχόλησης 

στον Ανάδοχο Φορέα η στην ευρύτερη οικονομία (Συνεργαζόμενοι Φορείς, 

Προμηθευτές κλπ), η συνεισφορά στην αντιμετώπιση μίας ή περισσοτέρων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών, επιστημονικών και/ή άλλων προκλήσεων σε τοπικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ κλπ. 

 Ενίσχυση της Ετοιμότητας για Επενδύσεις και Στρατηγική Διείσδυσης στην Αγορά: 

 Η πρόταση και οι δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων για προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και 

επικύρωση της αγοράς, συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο να καταστήσουν την 

τεχνολογία και την εμπλεκόμενη ομάδα έτοιμες να προσελκύσουν επενδύσεις από 

ιδίες ή εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Τεκμηριώνεται η γνώση για πιθανές 

πηγές χρηματοδότησης. 

 Υπάρχει πειστική στρατηγική διείσδυσης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

πιθανών κανονιστικών εγκρίσεων που πρέπει να εξασφαλιστούν, τυποποίησης, 

πιστοποιήσεων που μπορεί να χρειαστούν (εάν εφαρμόζεται), του χρόνου 

διείσδυσης στην αγορά, του πιθανού επιχειρηματικού μοντέλου και του μοντέλου 

εξασφάλισης εσόδων.  

 

3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 40% 

 

 Ποιότητα και Κίνητρα της Ομάδας:  

− Η ομάδα του έργου έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και κίνητρα για να εφαρμόσει 

την προτεινόμενη τεχνολογική καινοτομία και δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την αγορά. 

− Οι αιτητές διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν μια 

μοναδική εμπορική αξία από την αναδυόμενη τεχνολογία και να αναπτύξουν μια 

ελκυστική επιχειρηματική και επενδυτική πρόταση. 

 Πλάνο Εργασίας και Κατανομή Πόρων: 

− Η κατανομή των πόρων (ανθρωπο-μήνες εργασίας, προϋπολογισμός και 

εξοπλισμός) στο σχέδιο εργασίας/Πακέτα Εργασίας και στους συνεργάτες στο έργο 

είναι κατάλληλη.  

− Υπάρχουν συναφή και σαφώς καθορισμένα (μετρήσιμα, με σωστή χρονική 

εκτίμηση, συγκρίσιμα κ.λπ.) ορόσημα και δείκτες απόδοσης για την 

παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων του έργου.  

 Αξιολόγηση Κινδύνου:  
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− Έχουν αναγνωριστεί οι πιθανοί κίνδυνοι (τεχνολογικοί, εμπορικοί, οικονομικοί 

κλπ), και τα μέτρα για μετριασμό τους με στόχο την επίτευξη των στόχων του 

έργου. 

− Κίνδυνοι που είναι δυνατό να εμποδίσουν την επικύρωση της καινοτομίας σε 

αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και/ή την 

εμπορική επιτυχία έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. 

 

Επιλογή  

 

Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι επιλέξιμες προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας, μέχρι την 

εξάντληση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

support@research.org.cy 

 

Τηλέφωνο 

+35722205000 

  

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή 

ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής 

της.  

 


