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Στόχοι: «PRE-SEED» Vs «SEED»
Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό»
- PRE-SEED
 Δημιουργία και αρχική ανάπτυξη startups που στοχεύουν στην ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά
 Στήριξη επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ιδέας και το
προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένο/η
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και
Υπηρεσιών από STARTUPs» - SEED
 Υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων startups οι οποίες
στη βάση του επιχειρηματικού τους πλάνου, σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς
ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες
 Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό
διάστημα, αλλά το προϊόν/υπηρεσία τους δεν έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά
 Υποστήριξη έργων που χαρακτηρίζονται υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας

Γενικά Στοιχεία Προσκλήσεων (1)
 Ανακοίνωση Προσκλήσεων: 14 Δεκεμβρίου 2021
 Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων:
o PRE-SEED/1221: 14 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 13:00
o SEED/1221: 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 13:00
 Περίοδος Αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 – Ιούλιος 2022
 Αναμενόμενη Υπογραφή Συμβολαίων: Δεκέμβριος 2022
 Προϋπολογισμός:
o PRE-SEED/1221: € 1.000.000
o SEED/1221: € 6.000.000
 Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο:
o PRE-SEED/1221: € 100.000
o SEED/1221: € 500.000
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Γενικά Στοιχεία Προσκλήσεων (2)
 Διάρκεια Έργων:
o PRE-SEED/1221: Μέχρι 18 Μήνες
o SEED/1221: Μέχρι 24 Μήνες
 Ένταση Ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης για τον ΑΦ ανέρχεται σε 85%
 Η Ένταση Ενίσχυσης για τους ΣΦ, καθορίζεται για κάθε Φορέα ξεχωριστά,
ανάλογα με την Κατηγορία και το μέγεθός του, ως ακολούθως:
Δραστηριότητες
Πειραματική Ανάπτυξη

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες Οργανισμοί
Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Έρευνας
Μέχρι 60%

Μέχρι 50%

Μέχρι 40%

85%

Δικαιούχοι (1)
 Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ): Νεοσύστατη Επιχείρηση (Κατ. Β1) *
Για το Πρόγραμμα PRE-SEED επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από
ομάδες φυσικών προσώπων - η εγγραφή της εταιρείας πρέπει να γίνει
μέχρι και την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου
 Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ): Οργανισμοί Έρευνας (Κατ. Α), Επιχειρήσεις
(Κατ. Β), Άλλοι Φορείς του Ιδ. Τομέα (Κατ. Γ1)
 Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού
* Νεοσύστατη, είναι κάθε μικρή επιχείρηση μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έως και
πέντε έτη μετά την εγγραφή της, η οποία: (α) δεν έχει αναλάβει τη δραστηριότητα
άλλης επιχείρησης, (β) δεν έχει προβεί ακόμη σε διανομή κερδών, και (γ) δεν έχει
συσταθεί μέσω συγχώνευσης.
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Δικαιούχοι (2)
Επιπρόσθετοι Περιορισμοί Συμμετοχής:
 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
 Για το Πρόγραμμα PRE-SEED: Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση νεοφυών
επιχειρήσεων ως ΑΦ, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα ως
ΑΦ, στο πλαίσιο προηγούμενων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των
Προγραμμάτων PRE-SEED και SEED
 Για το Πρόγραμμα SEED: Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση νεοφυών
επιχειρήσεων ως ΑΦ, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα ως
ΑΦ, στο πλαίσιο προηγούμενων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του
Προγράμματος

Δραστηριότητες που Υποστηρίζονται
Ενδεικτικές Δραστηριότητες:
 Ανάπτυξη Πρωτοτύπου
 Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς
 Κατάρτιση (επικύρωση για το SEED) Επιχειρηματικού
Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου
 Δραστηριότητες Προώθησης / Προβολής
 Λήψη συμβουλευτικών, νομικών ή λογιστικών υπηρεσιών
 Αναζήτηση επενδυτών

Σχεδίου

/
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Επιλέξιμες Δαπάνες (1)
Για τον ΑΦ:








Αμοιβές Προσωπικού
Όργανα και Εξοπλισμός (πλήρες κόστος)
Αγορά Υπηρεσιών (έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)
Μετακινήσεις στο εξωτερικό
Αναλώσιμα
Ειδικά Έξοδα
Υπερκεφαλικά (έως 20% των άμεσων δαπανών)

Διευκρινήσεις:
 Για την Κατηγορία Δαπανών «Όργανα και Εξοπλισμός», είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες για αγορά οργάνων και εξειδικευμένου εξοπλισμού, και
εξοπλισμού σε Η/Υ και Λογισμικά προγράμματα (συμπεριλαμβάνονται
συνήθεις Η/Υ και λογισμικά γραφείου).

Επιλέξιμες Δαπάνες (2)
 Ενδεικτικές δαπάνες για την κατηγορία «Αγορά Υπηρεσιών»:
o Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς,
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση τεχνικής φύσεως για την
ανάπτυξη του πρωτότυπου (μετρήσεις/δοκιμές, πιστοποιήσεις, σήμανση
ποιότητας, πρόσβαση σε υποδομές, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων),
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και εκπαίδευση σε θέματα που
σχετίζονται με την χρήση προτύπων/κανονισμών,
o Αγορά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και μίσθωση άδειας εκμετάλλευσης
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από εξωτερικές πηγές,
o Δημιουργία ιστοσελίδας / Σχεδίαση Λογοτύπου (Logo)
o Λογιστικές Υπηρεσίες (μισθολογικά και φορολογικά θέματα, τήρηση
λογιστηρίου και μηχανογράφηση)
o Νομικές Υπηρεσίες (κατοχύρωση ονόματος / λογοτύπου, δομή μετοχικού
κεφαλαίου, συμβόλαια αγοραπωλησίας, συναλλαγές με τράπεζες, θέματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων, όροι απασχόλησης προσωπικού)
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Επιλέξιμες Δαπάνες (3)
Για τους ΣΦ:








Αμοιβές Προσωπικού
Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό (απόσβεση)
Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών
Μετακινήσεις στο Εξωτερικό
Αναλώσιμα
Ειδικά Έξοδα
Υπερκεφαλικά

Οι δαπάνες για τους ΣΦ δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.

Νέα Στοιχεία Προγραμμάτων (1)
 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
 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
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Νέα Στοιχεία Προγραμμάτων (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 που αφορούν
απόκτηση/επικύρωση/προστασία
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας
/
βιομηχανικών σχεδίων και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας και για εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας / επιχειρηματικών
σχεδίων
 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)
o PRE-SEED: Μέγιστος αριθμός σελίδων 20
o SEED: 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 2016-2020
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…
A bicycle ride around the world begins with a single
pedal stroke!
Scott Stoll, US author and cyclist

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