
 
 

 
 

 
 

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2014 
 
Αγαπητοί κύριοι, 

 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τον 

καταρτισμό Καταλόγου Ενδιαφερόμενων οργανισμών (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικά 

ταμεία κ.α.) που θα μπορούσαν να δράσουν ως ενδιάμεσοι φορείς στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 

«Access to Risk Finance» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ. 

 

Συναφώς αναφέρεται, ότι το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και τη Καινοτομία και θα καλύψει την περίοδο 2014-

2020. Η Προτεραιότητα «Access to Risk Finance» (Πρόσβαση σε Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου) 

περιλαμβάνεται στον «Ορίζοντα 2020» και έχει ως στόχο να προσφέρει απ’ ευθείας χρηματοδότηση 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και να δημιουργήσει συνθήκες για ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων και προϊόντων / υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα «Access to Risk Finance» στοχεύει στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ), μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, σε δάνεια, 

εγγυήσεις και χρηματοδότηση από επιχειρηματικά κεφάλαια. Τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία 

είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Μηχανισμός Δανειοδότησης - Loans Service for R&I: Μηχανισμός χορήγησης δανείων 

ύψους  7,5 - 300 Εκ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή από 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (παροχή εγγυήσεων από ΕΤΕ) για επενδύσεις 

στον τομέα της Ε&Κ από επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης (medium and large 

midcaps), ερευνητικά κέντρα, μεμονωμένα έργα, συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και 

άλλες οντότητες. 

1.1. First-of-a-kind, Commercial-scale Industrial Demonstration Projects in the Field of 

Competitive Low-carbon Energy: Εργαλείο χορήγησης δανείων ή παροχής εγγυήσεων σε 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη χορήγηση δανείων σε Έργα επίδειξης (demonstration 

projects) στον τομέα της Ενέργειας. 

 

2. Μηχανισμός Δανειοδότησης - SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service: Μηχανισμός 

παροχής εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) σε ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για χορήγηση δανείων ύψους 25.000 Ευρώ – 7,5 Εκ. Ευρώ 

σε τεχνολογικά καινοτόμες (R&I-Driven) Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για επενδύσεις στον 

τομέα της Ε&Κ.  

2.1. Climate-Change Window: Εργαλείο παροχής εγγυήσεων σε ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη χορήγηση δανείων σε τεχνολογικά καινοτόμες ΜμΕ και 

επιχειρήσεις μικρής κεφαλαιοποίησης για την ανάπτυξη ή την υιοθέτηση καινοτομιών φιλικών 

προς το κλίμα (climate-friendly).  



 
 

 
 

 
2.2. Joint Guarantee Instruments for R&I-intensive SMEs and Small Midcaps: Χρήση 

πόρων από το Εργαλείο COSME, το Πρόγραμμα H2020, τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία της ΕΕ, την ΕΤΕ και το ΕΤαΕ για παροχή δημόσιων εγγυήσεων σε χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς για χορήγηση δανείων σε τεχνολογικά καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής 

κεφαλαιοποίησης. 

 

3. Μηχανισμός Χρηματοδότησης από Επιχειρηματικά Κεφάλαια - Equity Facility for R&I: 

Μηχανισμός παροχής χρηματοδότησης σε Ταμεία Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου (risk-capital 

funds) για επενδύσεις σε τεχνολογικά καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μικρής 

κεφαλαιοποίησης στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης τους 

για την ανάπτυξη και ευρύτερη εμπλοκή σε δραστηριότητες Ε&Κ.  

3.1. Piloting Co-Investments by Business Angels in Innovative ICT Firms: Πιλοτικό 

εργαλείο παροχής επενδύσεων από Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels) σε 

τεχνολογικά καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μικρής κεφαλαιοποίησης από τον τομέα 

των ΤΠΕ για ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων τους. 

 

4. Υποστηρικτικά Μέτρα: Τεχνική και οικονομική υποστήριξη, βελτίωση της ετοιμότητας 

νεοσύστατων εταιριών, MME και μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για 

προσέλκυση επενδύσεων, πιλοτικά εργαλεία παροχής συγχρηματοδότησης από 

Επιχειρηματικούς Αγγέλους, εγκαθίδρυση βραβείων για τις καλύτερες πρακτικές 

χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Ε&Κ, κλπ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Προτεραιότητα «Access to Risk Finance» υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance  

 
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τον κύριο Μαρίνο Πορτοκαλλίδη, Επιστημονικό Λειτουργό Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, τηλ. 22205052, φάξ: 22205001, email: mportokallides@research.org.cy  για το 
ενδιαφέρον σας να συμπεριληφθείτε στον Κατάλογο Ενδιαφερομένων για παροχή πληροφόρησης 
(Προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή,  προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερωτικές 
ημερίδες κ.λ.π.) σε σχέση με την Προτεραιότητα «Access to Risk Finance».  
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς  
Λειτουργός  
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ: 22889748 
Email: protopapas@ccci.org.cy  
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