
Παρουσίαση Νέου Προγράμματος ΙδΕΚ

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – CO-DEVELOP»



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 για ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων με σκοπό την
ενίσχυση και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής γνώσεων, είναι:
• η ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογιών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, στη βάση κατάλληλων συμφωνιών για

διαχείριση της προϋπάρχουσας και της παραγόμενης διανοητικής ιδιοκτησίας,
• 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,
• η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών, και
• η κινητικότητα προσωπικού



Θεματική Στόχευση Προγράμματος

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

• Πρόσκληση 1: Πράσινη Μετάβαση (Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές,
Ενεργειακή Απόδοση και Βιώσιμες Μεταφορές)

• Πρόσκληση 2: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιστήμες Υγείας

Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας

(π.χ. σχεδιασμό βιώσιμων

προϊόντων, κυκλικότητα στις

μεθόδους παραγωγής, αξιακές

αλυσίδες βασικών προϊόντων,

λιγότερα απόβλητα κ.λπ. ).



Κάθε πρόταση μπορεί να 
υποβληθεί ΜΟΝΟ σε μια 
από τις δύο Προσκλήσεις 
(CODEVELOP-GT/0322 ή 

CODEVELOP-ICT-
HEALTH/0322)



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.

Το Δίκτυο Συνεργασίας 
αποτελείται από 

κυπριακούς φορείς 
ΜΟΝΟ!

Δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή 

Επιχειρήσεων 
Εξωτερικού



Επιλέξιμες Δαπάνες

• Αμοιβές Προσωπικού
• Δαπάνες για Ερευνητικούς Φορείς Εξωτερικού
• Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό
• Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών
• Μετακινήσεις στο Εξωτερικό
• Αναλώσιμα
• Ειδικά Έξοδα
• Υπερκεφαλικά

Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που 
δεν έχουν συμμετάσχει 

προηγουμένως στα 
Προγράμματα RESTART 2016-

2020, υποχρεούνται να 
κάνουν χρήση της 

απλοποιημένης Μεθόδου 
«Τυποποιημένες Κλίμακες 

Κόστους (hourly rate)» για τον 
υπολογισμό των αμοιβών 

προσωπικού. 



Δραστηριότητες Προγράμματος

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 (Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, Ενεργειακή Απόδοση και Βιώσιμες
Μεταφορές).

• €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 για τις επιχειρήσεις μπορεί να ανέλθει 
μέχρι το 80%. 



Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης για τον Ανάδοχο Φορέα και 
τους συνεργαζόμενους Φορείς καθορίζεται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 3.2 της 
σχετικής Προκήρυξης. 



Ένταση Ενίσχυσης
˃ Η Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται για τον κάθε 

φορέα ξεχωριστά και ανάλογα με το είδος 
δραστηριότητας, ως ακολούθως. 

˃ Για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες «Οργανισμοί Έρευνας» και «Άλλοι 
Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα», η Ένταση Ενίσχυσης ανέρχεται κατά 
κανόνα στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του 
έργου, και η χρηματοδότησή τους δεν εμπίπτει 
στο φάσμα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. 

˃ Για έργα ή τμήματα έργων Βιομηχανικής 
Έρευνας η μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης που 
μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος ο οποίος 
χρηματοδοτείται ως Επιχείρηση δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 80%. 



Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας

• Υποχρεωτική η υποβολή αιτήματος για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά
με τη χρήση των υπηρεσιών του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης με στόχο
την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η
χρήση των υπηρεσιών αυτών είναι προαιρετική.

• 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 (consortium agreement).

• 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.

Eιδικό πρότυπο 
«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για το 

Πρόγραμμα CO-DEVELOP



Χρήσιμαέγγραφα
• Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων (ελληνικά / αγγλικά)

• CODEVELOP-GT_0322_Call
• CODEVELOP-ICT-HEALTH_0322_Call

• Προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART 2016-2020_V12 (CO-DEVELOP) (ελληνικά / αγγλικά)
• Part B template

• CODEVELOP-ICT-HEALTH_0322_PART B
• CODEVELOP-GT_0322_PART B

• Guide for Evaluators
• CODEVELOP-GT_0322_GfER
• CODEVELOP-ICT-HEALTH_0322_GfER

• FAQs (after the webinar)
• ΙΔΕΚ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CO-DEVELOP



Part B template

30+1 pages





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 σχετίζονται με τις αρχές 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.



Χρονοδιάγραμμα

• Ανακοίνωση ΠρόσκλησηςΜάρτιος 2022

• Καταληκτική ΗμερομηνίαΜάιος 2022

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Σεπτέμβριος 2022

• Υπογραφή Συμβολαίων μέχρι Δεκέμβριος 2022

• Έναρξη Έργων μέχρι Φεβρουάριος 2023

Καταληκτικές Ημερομηνίες 
• CODEVELOP-GT/0322 - 17 Μαΐου 2022, ώρα 13.00
• CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 - 19 Μαΐου 2022, 

ώρα 13.00

Διάρκεια 
Έργων: 

24 μήνες



Υποβολή Πρότασης μέσω IRIS 

• Προαπαιτούμενη η Εγγραφή Φορέα στο IRIS
• Εγγραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
• Υποβολή Στοιχείων Φορέα

• Συμπλήρωση απαιτούμενων στοιχείων στο IRIS - Part A
• Συμπλήρωση Part B (template) 
• Validation and Submission

Βίντεο στο 
youtube channel  

του ΙδΕΚ – οδηγός 
για Υποβολή 
Προτάσεων



Υποβολή Πρότασης

O/η Συντονιστής/τρια Έργου έχει 
τη δυνατότητα να υποβάλει 

μέχρι και δύο προτάσεις σε κάθε 
Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον 
αριθμό των Προτάσεων που θα 

υποβληθούν ανά φορέα.



Ενθαρρύνεται η έγκαιρη ετοιμασία και 
υποβολή προτάσεων από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς προς αποφυγή 
τυχόν τεχνικών δυσκολιών και ταλαιπωρίας 
την τελευταία στιγμή πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας. 



Εργαστήρια Δικτύωσης για το νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

•5 Απριλίου 2022: Πράσινη Μετάβαση (Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, Ενεργειακή Απόδοση και 
Βιώσιμες Μεταφορές)

•6 Απριλίου 2022: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

•7 Απριλίου 2022: Επιστήμες Υγείας

Δηλώσεις 
συμμετοχής μέχρι 

τις 31 Μαρτίου 
2022


