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Στόχοι Προγράμματος «INNOVATE»
 Υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς
δραστηριοτήτων οι οποίες δραστηριοποιούνται και διαθέτουν
προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο
άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά
 Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της
ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων
 Υποστήριξη έργων που χαρακτηρίζονται υψηλό δείκτη τεχνολογικής
ετοιμότητας, με την καινοτομία να έχει ήδη επικυρωθεί σε εργαστηριακό και
σχετικό περιβάλλον και θα βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο επίδειξης
(demonstration) σε σχετικό περιβάλλον

Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης (1)
 Ανακοίνωση Πρόσκλησης: 14 Δεκεμβρίου 2021
 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2022,
ώρα 13:00
 Περίοδος Αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 – Ιούλιος 2022
 Αναμενόμενη Υπογραφή Συμβολαίων: Δεκέμβριος 2022
 Προϋπολογισμός: € 6.000.000
 Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: € 1.000.000
 Διάρκεια Έργων: Μέχρι 24 Μήνες
 Ένταση Ενίσχυσης: Η τελική ένταση ενίσχυσης για κάθε φορέα του Δικτύου
Συνεργασίας, δεν θα ξεπερνά το 50%
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Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης (2)
Επιμέρους Επιτρεπόμενες Εντάσεις Ενίσχυσης ανά Φορέα και Δραστηριότητα
Δραστηριότητες

Μικρή
Επιχείρηση

Μεσαία
Επιχείρηση

Μεγάλη
Επιχείρηση

ΣΦ

Πειραματική Ανάπτυξη

Μέχρι 60%

Μέχρι 50%

Μέχρι 40%

50%

Μελέτη Σκοπιμότητας

70%

60%

50%

Δ/Ε

Καινοτομία

50%

50%

50%

Δ/Ε

Συμμετοχή σε Εμπορικές
Εκθέσεις

50%

50%

50%

Δ/Ε

Άλλες Δραστηριότητες
(De-Minimis)

100%

100%

100%

Δ/Ε

Δικαιούχοι
 Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ): Επιχείρηση (Κατ. Β)
 Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ): Οργανισμοί Έρευνας (Κατ. Α), Επιχειρήσεις
(Κατ. Β), Άλλοι Φορείς του Ιδ. Τομέα (Κατ. Γ1)
 Επιτρέπεται η Συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού
 Δικαίωμα συμμετοχής ως ΑΦ, έχουν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν
προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά, και εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο
εργασιών, ή υπό προϋποθέσεις συνδεδεμένες με αυτές νεο-ιδρυθείσες
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους.
 Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας,
μόνο σε ένα Έργο
 Μία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Ανάδοχος Φορέας Έργου
σε πέραν του ενός εκ των Προγραμμάτων Καινοτομίας του ΙδΕΚ (Pre-Seed,
Seed, Innovate) στο πλαίσιο των τριών Προσκλήσεων με κωδικό 1221
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Δραστηριότητες που Υποστηρίζονται (1)
 Πειραματική Ανάπτυξη: Κατασκευή πρωτοτύπων, επίδειξη, πιλοτική
λειτουργία, δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων καινοτόμων
προϊόντων / υπηρεσιών.
 Μελέτη Σκοπιμότητας: Εκπόνηση της επιστημονικής / τεχνικής μελέτης
βιωσιμότητας
της
καινοτόμου
επιχειρηματικής
ιδέας,
συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης της δυναμικής της σε εμπορικό
επίπεδο, και επικύρωση του επιχειρηματικού μοντέλου.
 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις: Συμμετοχή της δικαιούχου επιχείρησης
με ιδιόκτητο περίπτερο για σκοπούς προώθησης του προϊόντος /
υπηρεσίας.

Δραστηριότητες που Υποστηρίζονται (2)
 Καινοτομία:
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική εκπαίδευση
για χρήση προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν.
 Υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας που αφορούν σε: (α)
Μετρήσεις, δοκιμές, πιστοποιήσεις και αναλύσεις, (β) Πρόσβαση σε
ερευνητικές υποδομές, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, (γ) Έρευνες
αγοράς, και (δ) Σήμανση Ποιότητας.
 Άλλες Δραστηριότητες και Προώθηση / Προβολή των Προϊόντων /
Υπηρεσιών: Δραστηριότητες προώθησης και προβολής των προϊόντων /
υπηρεσιών (marketing or branding), όπως εκδόσεις, διαφημίσεις, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά κλπ.
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Επιλέξιμες Δαπάνες (1)
1. Πειραματική Ανάπτυξη: Δαπάνες για τον ΑΦ και τους ΣΦ
 Αμοιβές Προσωπικού
 Εξοπλισμός (απόσβεση)
 Δαπάνες για ΕΦΕ - μόνο για τον ΑΦ (μέχρι 15% της αιτούμενης
χρηματοδότησης του έργου που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες
Πειραματικής Ανάπτυξης)
 Μετακινήσεις στο Εξωτερικό
 Αναλώσιμα
 Αγορά Υπηρεσιών (μέχρι το 10% του προϋπολογισμού για Πειραματική
Ανάπτυξη και το 40% του προϋπολογισμού του φορέα)
 Υπερκεφαλικά (μέχρι 20% των άμεσων δαπανών Πειραματικής Ανάπτυξης)
 Άλλα Έξοδα
Οι δαπάνες για τους ΣΦ δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες (2)
2. Μελέτη Σκοπιμότητας:
 Αμοιβές Προσωπικού
 Υπερκεφαλικά
3. Καινοτομία: De-Minimis για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 Συμβουλευτικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας
4. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις: De-Minimis για Μεγάλες Επιχειρήσεις





Μίσθωση και ετοιμασία περιπτέρου
Εγγραφή στην έκθεση,
Αποστολή υλικού / Ασφάλειες
Μετακινήσεις
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Επιλέξιμες Δαπάνες (3)
5. Δαπάνες για Προώθηση/Προβολή και Άλλες Δραστηριότητες του Έργου:
Δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω Κατηγορίες / De-Minimis
 Αμοιβές Προσωπικού (για Δραστηριότητες που δεν αφορούν σε
Πειραματική Ανάπτυξη και Μελέτη Σκοπιμότητας)
 Όργανα και Εξοπλισμός, συμπ. Βιομηχανικού εξοπλισμού παραγωγής
(πλήρες κόστος)
 Αγορά Υπηρεσιών (έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)
 Μετακινήσεις στο εξωτερικό (για σκοπούς προώθησης/προβολής και/ή
προσέλκυσης επενδύσεων)
 Ειδικά Έξοδα (πραγματικές δαπάνες για τις δραστηριότητες προώθησης και
προβολής)

Νέα Στοιχεία Προγράμματος (1)
 Οι δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης αφορούν επίπεδα
τεχνολογικής ωριμότητας (TRL - Technology Readiness Levels) ≥6
 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
 Δεν θα επιτρέπεται μεταφορά δαπανών από την κατηγορία «Συμμετοχή σε
Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό» σε άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων
 Δεν θα εφαρμόζονται περιοριστικά όρια ως προς το ύψος των δαπανών
«Καινοτομίας» και «Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό»
 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 στο περιβάλλον

6

16/12/2021

Νέα Στοιχεία Προγράμματος (2)
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος, θα καθίστανται δυνητικοί δικαιούχοι,
μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας (fast-track), των υπηρεσιών και των
εργαλείων υποστήριξης καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης που θα
παρέχονται από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς
Γνώσης και της Πρωτοβουλίας «Innovation Factory».
 Δεν είναι επιλέξιμες συγκεκριμένες δραστηριότητες Καινοτομίας που
αφορούν απόκτηση/επικύρωση/προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας /
βιομηχανικών σχεδίων και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική εκπαίδευση για
μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αγορά, προστασία και
εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων και απόσπαση
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 Η εξασφάλιση υπηρεσιών Στήριξης / Καθοδήγησης (coaching / mentoring)
από εξειδικευμένους σύμβουλους, δεν είναι υποχρεωτική

Υποβολή Προτάσεων
 Η
Υποβολή
Προτάσεων
γίνεται
(https://iris.research.org.cy) του ΙδΕΚ

μέσω

της

Πύλης

IRIS

 Η Πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
 Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το
οποίο συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS)
 Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα
στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf) - Μέγιστος αριθμός σελίδων 25
 Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα
στην Πύλη IRIS σε μορφή pdf και περιλαμβάνει τα βιογραφικά του/της
Συντονιστή/τριας και των κύριων μελών της ομάδας του έργου –
Υποχρεωτική Υποβολή)
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Αξιολόγηση
 Ά Φάση: Αξιολόγηση εξ’ αποστάσεως από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές
ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης.
 Στην Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις με την ψηλότερη
βαθμολογία (με φθίνουσα σειρά), έως ότου το σύνολο των αιτούμενων
χρηματοδοτήσεων των προτάσεων ισούται με το διπλάσιο του διαθέσιμου
προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, και με την προϋπόθεση ότι έχουν
εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00
 ΄Β Φάση: Αξιολόγηση από Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης (5-7 μέλη), στην
οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Μέλη της
Ομάδας Έργου παρουσιάζονται διά ζώσης ενώπιον της Επιτροπής.
 Κριτήρια Αξιολόγησης: (1) Αριστεία 30%, (2) Προστιθέμενη Αξία και Όφελος
35%, (3) Υλοποίηση 35%
 Επιλογή: Επιλέγονται για χρηματοδότηση οι Προτάσεις που έχουν κριθεί,
κατόπιν αξιολόγησης, επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Επιτροπή
 Το σύνολο των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων των έργων, δεν θα ξεπερνά το
σύνολο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης

Χρήσιμα Έγγραφα
 Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2006-2020
https://iris.research.org.cy/#!/index
 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων / Part B- Technical Annex / Guide for
Evaluators
https://iris.research.org.cy/#!/calls
 Εγχειρίδια Πύλης IRIS (Εγγραφή, Ετοιμασία Προτάσεων, Υποβολή)
https://iris.research.org.cy/#!/documentlibrary
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Επικοινωνία / Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα ΙδΕΚ: www.research.org.cy
Ηλεκτρονική Πύλη IRIS: https://iris.research.org.cy/

Εξυπηρέτηση Συνεργατών ΙδΕΚ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών:
support@research.org.cy | Tηλ. 22-205000

Σας ευχαριστώ…
It’s not about ideas. It’s about making ideas happen!
Scott Belsky, Behance Co-founder

Μαρίνος Πορτοκαλλίδης
Επιστημονικός Λειτουργός Ά
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
www.research.org.cy
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