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Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» 

Γενικοί Στόχοι

Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη της 
ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας για τον εντοπισμό 
προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα εντοπιστούν. Στο 
πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται η κοινή χρήση πόρων και υποδομών και η 
κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η 
ανταλλαγή γνώσεων. Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας 
με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

Βασικές προϋποθέσεις της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων
είναι η ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογιών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου στη βάση
κατάλληλου καταμερισμού της εργασίας, ο από κοινού ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των
στόχων του έργου, η από κοινού συμβολή στην υλοποίησή του με τον κατάλληλο καταμερισμό
εργασίας, ρίσκων και οφέλους από τα αποτελέσματα και η από κοινού χρήση πόρων και
υποδομών και την κινητικότητα προσωπικού.



Ειδικοί Στόχοι Προγράμματος

• Η ενίσχυσης της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς σε φορείς της

βιομηχανίας με στόχο την αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης για την ανάπτυξη τεχνολογιών και

λύσεων από και για την κυπριακή βιομηχανία.

• Η ανάπτυξη νέας γνώσης και ερευνητικής ικανότητας από την ερευνητική κοινότητα για την

αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπως ορίζονται από τη βιομηχανία.

• Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της συνέργειας μεταξύ βιομηχανίας και

ερευνητικής κοινότητας.

• Η προώθηση της κινητικότητας προσωπικού (mobility) μεταξύ της βιομηχανίας και ερευνητικών

κέντρων με την «απόσπαση» ερευνητών από και προς την βιομηχανία.

• Η ενθάρρυνση της ουσιαστικής συνεργασίας με διαμορφωτές πολιτικής όπως αρμόδιες δημόσιες

υπηρεσίες (περιλαμβανομένου και δημόσιων ερευνητικών κέντρων), κρατικοί οργανισμοί, ευρύτερος

δημόσιος τομέας με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το δημόσιο τομέα

ή την επίτευξη συγκεκριμενών εθνικών στόχων.



Θεματική Στόχευση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε δύο προσκλήσεις και θα καλύψει τις ακόλουθες
θεματικές προτεραιότητες:

• Πρόσκληση 1: Πράσινη Μετάβαση

• Πρόσκληση 2: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιστήμες Υγείας



Δικαιούχοι Προγράμματος

Δίκτυο Συνεργασίας
Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον μια Επιχείρηση και ένα
Οργανισμό Έρευνας.

Δικαιούχοι: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας ή Επιχείρηση

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας,
Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς

Τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού του έργου πρέπει να αναλογεί στις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο Συνεργασίας.

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.



Δραστηριότητες Προγράμματος

Είδος Δραστηριοτήτων

TRL - 4-7 / Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες Βιομηχανικής
Έρευνας και/ή Πειραματικής Ανάπτυξης.

Παρατήρηση βασικών αρχών

Διατύπωση τεχνολογικής έννοιας

Πειραματική απόδειξη της έννοιας

Eργαστηριακά επικυρωμένη τεχνολογία

Tεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον

Επίδειξη τεχνολογίας σε σχετικό περιβάλλον

Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον

Σύστημα πλήρες και εξειδικευμένο

Πραγματικό σύστημα, λειτουργικό σε επιχειρησιακό περιβάλλον
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Προϋπολογισμός και Ένταση Ενίσχυσης

• Χρηματοδότηση από Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο»

• Συνολικός Προϋπολογισμός: €10,200,000

Δύο Προσκλήσεις εντός 2022
• €6,000,000 Πρόσκληση για θεματικές προτεραιότητες σχετικές με την Πράσινη

Μετάβαση.
• €4,200,000 Πρόσκληση για θεματικές προτεραιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή τις Επιστήμες Υγείας.

• Χρηματοδότηση ανά Έργο: €600,000

• Ένταση Ενίσχυσης: H μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80%. 



Αξιολόγηση και Επιλογή Προτάσεων 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση Εξ’ αποστάσεως Από Τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα:
(1) Αριστεία 25%
(2) Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 45%
(3) Υλοποίηση 30%

Επιλογή Προτάσεων:

Για την Πρόσκληση με θεματικές προτεραιότητες
σχετική με την πράσινη μετάβαση επιλέγονται για
χρηματοδότηση:

- η πρώτη σε βαθμολογία επιλέξιμη πρόταση, εκ των
προτάσεων, οι οποίες εντάσσεται στο πεδίο της
κυκλικής οικονομίας,

- οι λοιπές προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας.

Για την Πρόσκληση με θεματικές προτεραιότητες
σχετικές με τις Επιστήμες Υγείας και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών επιλέγονται για
χρηματοδότηση οι πρώτες κατά σειρά βαθμολογίας
επιλέξιμες Προτάσεις μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης,
ανεξάρτητα θεματικής προτεραιότητας.



Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας

• Υποχρεωτική αξιοποίηση των υπηρεσιών του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης
με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων.

• Τα θέματα ιδιοκτησίας της παραγόμενης διανοητικής ιδιοκτησίας και οι όροι άσκησης
κυριότητας επ’ αυτών, θα ρυθμίζονται κατάλληλα μέσα από διμερείς ή άλλες
συμφωνίες ανάμεσα στους Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας.

• Οι συμμετέχοντες φορείς από τη βιομηχανία θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης
των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. μέσω αποκλειστικών ή μη αποκλειστικών αδειών
χρήσης των αποτελεσμάτων). Επιπρόσθετα, θα παρέχεται στις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις δικαίωμα πρώτης άρνησης όσον αφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.



Χρονοδιάγραμμα

• Ολοκλήρωση σχεδιασμού και εξασφάλιση εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές

Ιανουάριος 2022

• Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ιανουάριος 2022

• Kκαταληκτική Ημερομηνία Απρίλιος 2022

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Σεπτέμβριος 20222

• Υπογραφή Συμβολαίων μέχρι Δεκέμβριος 2022

• Έναρξη Έργων μέχρι Ιανουάριος 2023

• Διάρκεια Υλοποίησης Έργων Μέχρι 24 Μήνες


