
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Τι είναι οι «Τεχνολογίες διττής χρήσης»? ; 

Οι Τεχνολογίες διττής χρήσης ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ (Παράρτημα Ι του Κανονισμού (EΕ) Αρ. EΕ 

2021/821 ) ως προϊόντα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για μη στρατιωτικούς σκοπούς, 

αλλά ενδέχεται να έχουν στρατιωτικές εφαρμογές. Παρόλο που οι τεχνολογίες ενδέχεται να έχουν 

στρατιωτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής χρήσης» μόνο οι 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που επικεντρώνονται σε πολιτικές εφαρμογές είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Δεν χρηματοδοτούνται έργα με αμυντικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς. 

Στο Part B-Technical Annex τι θα πρέπει να περιληφθεί στο σημείο της Παραγράφου Β1.1 ειδικά για το 

σημείο «justify how the proposed solution has dual use applications». 

Στο συγκεκριμένο σημείο, μπορείτε να αναφερθείτε εν συντομία πως η τεχνολογία που θα αναπτύξετε 

εμπίπτει στις τεχνολογίες διττής χρήσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (Παράρτημα Ι του Κανονισμού (EΕ) 

Αρ. EΕ 2021/821[1]) διευκρινίζοντας ότι το Έργο αφορά αποκλειστικά την πολιτική εφαρμογή.  

Στην Πρόσκληση αναφέρει ότι είναι «Η επικοινωνία του Δικτύου Συνεργασίας των 

χρηματοδοτούμενων Έργων με το κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ) για την ετοιμασία 

εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων». Πρέπει να προβούμε σε κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια της 

ετοιμασίας της πρότασης ή είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε μετέπειτα στάδιο; 

Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του Έργου και με διαδικασία που θα σας κοινοποιηθεί σε 

περίπτωση που η πρόταση επιλεγεί για χρηματοδότηση. 

Επιτρέπεται η συμμετοχή νεοσύστατων επιχειρήσεων είτε σαν Ανάδοχοι είτε σαν Συνεργαζόμενοι 

Φορείς; 

Νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν ούτε σαν Ανάδοχοι ούτε σαν Συνεργαζόμενοι 

Φορείς, εκτός εάν διαθέτουν προϊόντα/υπηρεσίες, εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον 2 ετών.  

Ποιο είναι το ελάχιστο Δίκτυο Συνεργασίας για κάθε πρόταση? 

Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Ανάδοχο Φορέα, ο οποίος θα πρέπει 

να είναι Επιχείρηση (Μικρή ή Μεσαία ή Μεγάλη) και έναν τουλάχιστον Συνεργαζόμενο Φορέα που 

μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας ή Επιχείρηση. Οι Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας θα πρέπει να 

είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Μπορούν να συμμετέχουν στην πρόταση φορείς από το εξωτερικό? 

Φορείς που η έδρα τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο κράτος αναγνωρισμένο από την 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι δυνατό να συμμετέχουν είτε ως Ερευνητικοί Φορείς Εξωτερικού (ΕΦΕ), αν 

είναι μη κερδοσκοπικοί και να έχουν την έρευνα ως μια από τις βασικές τους δραστηριότητες, είτε μέσω 

αγοράς υπηρεσιών τηρώντας πάντοτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 

σχετική Προκήρυξη Προγραμμάτων για την κάθε περίπτωση (αγορά υπηρεσιών και ΕΦΕ). Η 

χρηματοδότηση των ΕΦΕ περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Ανάδοχου Φορέα, υπολογίζεται με 

βάση την ένταση ενίσχυσης του Ανάδοχου Φορέα και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 15% της συνολικής 

χρηματοδότησης του έργου. 

Τι θα γίνει αν δεν επιλεχθεί Θεματική Προτεραιότητα στο Part B – Technical Annex? 



Αν δεν επιλεχθεί κάποια εκ των 6 θεματικών προτεραιοτήτων στην αρχή του Part B – Technical Annex, 

τότε η πρόταση δεν θα προωθείται σε επιστημονική αξιολόγηση. 

Tί είδους δραστηριότητες καλύπτονται από τα TRL4-7 που ορίζει η Πρόσκληση DUAL USE/0922; 

Το Πρόγραμμα καλύπτει δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης. Οι 

δραστηριότητες μπορούν να εκτείνονται από την επικύρωση μιας ιδέας ή τεχνολογίας σε περιβάλλον 

εργαστηρίου, μέχρι και την επίδειξη ενός πρωτότυπου συστήματος / προϊόντος / υπηρεσίας σε 

επιχειρησιακό περιβάλλον – δηλαδή ένα βήμα πριν την ανάπτυξη ενός πλήρους και εξειδικευμένου 

συστήματος/προϊόντος/υπηρεσίας το οποίο είναι έτοιμο να διατεθεί στην αγορά ή μιας διαδικασίας που 

είναι έτοιμη να αξιοποιηθεί εμπορικά. 

Τα έργα θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, υποστηρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:  

- Επικύρωση (validation) μιας τεχνολογίας / ιδέας σε εργαστηριακό περιβάλλον (TRL4). 

- Επικύρωση (validation) και Επίδειξη (demonstration) μιας τεχνολογίας / ιδέας σε σχετικό 

περιβάλλον (δηλαδή σε ένα περιβάλλον όμοιο με αυτό στο οποίο θα λειτουργήσει υπό 

πραγματικές συνθήκες) (TRL 5 & 6 αντίστοιχα), και 

- Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος/προϊόντος/υπηρεσίας/διαδικασίας (prototype) σε 

επιχειρησιακό περιβάλλον (TRL 7).  

 


