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Θέμα: SME Instrument - Πολύτιμες συμβουλές από 4 αξιολογητές  
 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Enterprise Europe 
Network στη Σκωτία, μόλις κυκλοφόρησε βίντεο με 4 συνεντεύξεις αξιολογητών του 
Προγράμματος SME Instrument. Όσοι σχεδιάζετε να υποβάλετε πρόταση, αξίζει να το 
παρακολουθήσετε:  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/precious-tips-4-sme-instrument-evaluators 
 
Να σας υπενθυμίσουμε ότι το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Ορίζοντας 2020" και πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο χρηματοδότησης 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου 
Συνεργασίας. Στόχος του είναι να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που 
στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά. 
Τα θεματικά πεδία που περιλαμβάνει είναι 13 και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ενέργειας, Νανοτεχνολογία, Οικολογική 
Καινοτομία, Πρώτες Ύλες.  
 
Το Εργαλείο  διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατότητα υποβολής Προτάσεων μόνο στην 
πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση 
επιχειρηματικού σχεδίου σε περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) 
ύψους €50,000 από την Ε.Ε.. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας 12 – 24 μηνών για 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο επίπεδο της αγοράς με ένταση 
ενίσχυσης 70% και μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τέλος, η τρίτη 
φάση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των ΜΜΕ για την 
ετοιμασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή στην αγορά.  
 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στη Κύπρο, 
είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για παροχή άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω 
χρηματοδότηση σε επόμενη φάση. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, προεπισκόπηση 
προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και άλλες υπηρεσίες για την ουσιαστική υποστήριξή τους.  
 
Για απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), Νέδη 

Καφφά,  Επιστημονικό Λειτουργό, τηλ. 22205039, nkaffa@research.org.cy. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:  http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Για Γενικό Γραμματέα 
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