
   

16 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στο Εθνικό 

Περίπτερο της Έκθεσης GITEX 2021, Ντουμπάι 17-21 Οκτωβρίου 2021 

 

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

επιλογή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο περίπτερο της Κύπρου στην έκθεση 

υψηλής τεχνολογίας GITEX 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από τις 17 μέχρι τις 21 

Οκτωβρίου 2021. 

 

H GITEX (https://gitex.com/) αποτελεί μία σημαντική εκδήλωση στο χώρο της τεχνολογίας που 
διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο Ντουμπάι. Περιλαμβάνει έκθεση, συνέδριο και άλλες συναφείς 
εκδηλώσεις, και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, σύνεδρους και εκθέτες, από νεοφυείς επιχειρήσεις 
μέχρι τις κορυφαίες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, πέραν των 3.000 επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας, μέσα από το GITEX αποκαλύπτουν τις καινοτομίες τους στους τομείς 5G, AI, Cloud & Edge, 
Cybersecurity, Future Mobility, Fintech, Healthtech και άλλα. 
 
Η παρουσία της Κύπρου στην έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Invest Cyprus και το ΙδΕΚ, ως ο εθνικός 

φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας, υποστηρίζει την πρωτοβουλία.  

 

Στο περίπτερο της Κύπρου θα προβάλλεται η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός, το Κυπριακό 

οικοσύστημα Ε&Κ και οι Κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσω της διαδικασίας 

ως αναφέρεται πιο κάτω.  

 
Οι συμμετέχοντες στην έκθεση GITEX έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν τα καινοτόμα προϊόντα 
τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες, να προβάλουν την επιχείρηση τους και να δικτυωθούν με άλλες 
επιχειρήσεις και πιθανούς επενδυτές. Οι περιοχές που καλύπτει η φετινή έκθεση GΙΤΕΧ 2021 είναι οι 
ακόλουθες: 
 

▪ Virtual and Augmented Reality 

▪ Artificial Intelligence 

▪ Blockchain 

▪ Cloud and Big Data 

▪ Consumer Technologies 

▪ Global Smart Cities 

▪ Internet of Things 

▪ Networking and Security 
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▪ Printing Solutions 

▪ Robotics and Machine Intelligence 

▪ Smart Workplace 

▪ Telecom and Mobility 

 

Στην έκθεση GITEX συμμετέχουν επίσης εμπορικές αποστολές από μεγάλο αριθμό χωρών.  

 

Χρηματοδότηση  

 

Το κόστος συμμετοχής στο περίπτερο της Κύπρου ανέρχεται στα 2.000 Ευρώ ανά νεοφυή επιχείρηση και 

περιλαμβάνει την εγγραφή και δικαίωμα πρόσβασης για δύο (2) άτομα στον εκθεσιακό χώρο και την 

παρουσία στο περίπτερο της Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι 

τα έξοδα συμμετοχής τους στην έκθεση (μεταφορικά, διαμονή κλπ). Τα έξοδα συμμετοχής είναι 

επιλέξιμα στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από το ΙδΕΚ Έργων.    

 

Δικαιούχοι  

 

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο της Κύπρου στην Έκθεση 

Gitex2021, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) από όλες τις περιοχές της τεχνολογίας, οι 

οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου 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 

 

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 24η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13.00. 

 

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

και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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▪ Στοιχεία Επαφής της Επιχείρησης και του ατόμου Επικοινωνίας.  
▪ Σύντομη περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας της εταιρίας και του τομέα εφαρμογής. 
▪ Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας συμμετοχής της επιχείρησης στην Έκθεση.  
▪ Περιγραφή του αναμενόμενου αντικτύπου από την συμμετοχή της επιχείρησης στην Έκθεση. 

 

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 επαρκώς η σκοπιμότητα συμμετοχής της επιχείρησης στην Έκθεση 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 έξι (6) επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που προκύψει μεγάλο ενδιαφέρον, θα 

δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις περιοχές τεχνολογίας που καλύπτει η έκθεση, 

όπως αναφέρονται πιο πάνω. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σημαντικού ενδιαφέροντος το ΙδΕΚ διατηρεί το 

δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία. 

 

Άλλες Πληροφορίες 

 

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο GITEX2021, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 

διαγωνισμό (pitch competition) SUPERNOVA Startup Challenge, υποβάλλοντας μία σύντομη παρουσίαση 

(Video Pitch) μέσω του Exhibitors Zone, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Κατόπιν αξιολόγησης από ειδική 

επιτροπή, οι πρώτες 100 επιχειρήσεις θα κληθούν να παρουσιάσουν ζωντανά (live pitch) κατά τις ημέρες 

διεξαγωγής της Εκδήλωσης και να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο ύψους $55.000 και άλλα μικρότερα 

χρηματικά έπαθλα ανά θεματική περιοχή.   

 

 

 

 

 



   

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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