
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Έρευνα στις Επιχειρήσεις» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του 

Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» που εντάσσεται στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Πυλώνας Ι. Έξυπνη Ανάπτυξη 

Πρόγραμμα   Έρευνα στις Επιχειρήσεις 

Κωδικός Πρόσκλησης  ENTERPRISES/0916 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 4.000.000 Ευρώ 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 200.000 Ευρώ  

Ημερομηνία Δημοσίευσης  16 Σεπτεμβρίου 2016 

Καταληκτική Ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 13.00 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει: (α) στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην 

ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / 

μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / 

υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και (β) στην 

εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας 

με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ 

(Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της χώρας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 

 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες 

δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα 

Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων 

RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο 

πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν 

καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020: 

 

 Κάθε Φορέας δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας σε 

περισσότερα από δύο (2) Έργα. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  

 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS 

(https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 

 

Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που θα 

αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των 

προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο 

οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη 

διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην 

Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS). 

2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf). 

3.  Annex I – Curricula Vitae (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf – Προαιρετική Υποβολή). 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» θα 

ακολουθηθεί διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ αποστάσεως επιστημονική 

αξιολόγηση από δύο (2) αξιολογητές, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη των 

Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. 

 

Πριν από τη βαθμολόγηση της κάθε Πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι 

αξιολογητές θα ελέγξουν τη συμβατότητα της Πρότασης με τους στόχους του Προγράμματος 

και τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η Πρόταση δεν 
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είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο αξιολογητής απορρίπτει την Πρόταση 

και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

1. Αριστεία – Βαρύτητα 20% 

 Ποιότητα των Στόχων του Έργου. 

 Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας Έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση και 

πρακτική σε διεθνές επίπεδο.  

 Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας για ανάπτυξη 

του συγκεκριμένου νέου ή ουσιαστικά βελτιωμένου υφιστάμενου προϊόντος / 

υπηρεσίας / μεθόδου παραγωγής.  

 Σύγκριση του νέου ή ουσιαστικά βελτιωμένου υφιστάμενου προϊόντος / υπηρεσίας / 

μεθόδου παραγωγής το οποίο θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα του προτεινόμενου 

Έργου με υπάρχουσες λύσεις και ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο καλύπτεται μία 

υπάρχουσα ή μελλοντική ανάγκη και ευκαιρία της αγοράς. 

 Συνάφεια των προτεινόμενων κατηγοριών δραστηριοτήτων έρευνας (βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) σε σχέση με τους στόχους του Έργου και του 

Προγράμματος.  

 

2. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος – Βαρύτητα 40% 

 Επιστημονικός, τεχνολογικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος και μέτρα για 

μεγιστοποίηση του, όπως αυτός προκύπτει μέσα από τη δημιουργία του 

προτεινόμενου νέου ή ουσιαστικά βελτιωμένου υφιστάμενου προϊόντος / 

υπηρεσίας / μεθόδου παραγωγής για το κάθε Μέλος του Δικτύου Συνεργασίας 

ξεχωριστά και το Δίκτυο Συνεργασίας συνολικά (π.χ αναμενόμενη αύξηση σε θέσεις 

εργασίας, προοπτικές της τεχνολογικής εφαρμογής, εκμετάλλευση των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, κ.α). 

 Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των 

αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας) και για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους. 

 Πληρότητα, ποιότητα, και επιτευξιμότητα του επιχειρηματικού πλάνου το οποίο 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή: (α) της αγοράς, (β) του 

ανταγωνισμού, (γ) της στρατηγικής διείσδυσης στην αγορά συμπεριλαμβανομένης 

της ανάλυσης των κινδύνων και των εναλλακτικών επιλογών που συνδέονται με τη 

διαδικασία αυτή, (δ) του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του νέου ή ουσιαστικά 

βελτιωμένου υφιστάμενου προϊόντος / υπηρεσίας / μεθόδου παραγωγής σε σχέση 

με τον υπάρχοντα ή μελλοντικό ανταγωνισμό, και (ε) των βασικών οικονομικών 

προβλέψεων σε σχέση με την ανάπτυξη και μελλοντική εκμετάλλευση του νέου ή 

ουσιαστικά βελτιωμένου υφιστάμενου προϊόντος / υπηρεσίας / μεθόδου 

παραγωγής.  
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3. Υλοποίηση – Βαρύτητα 40% 

 Πληρότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πακέτων εργασίας, της 

κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του 

προϋπολογισμού. 

 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των 

παραδοτέων.  

 Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας για την διεκπεραίωση 

του Έργου (σε επίπεδο οργανισμών ή / και ατόμων) και την υλοποίηση των 

προτεινόμενων στόχων. 

 Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης 

ενδεχόμενων κινδύνων. 

 Πληρότητα και αξιοπιστία του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου (Contingency Plan) στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. 

 

Επιλογή  

 

Επιλέγονται για χρηματοδότηση προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Αρμόδιος Λειτουργός 

Νέδη Καφφά 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

nkaffa@research.org.cy  

 

Τηλέφωνο 

+35722205039 

  

 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή 

ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο 

δημοσίευσής της.  


