
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Δεκεμβρίου, 2016 

  

Ανακοίνωση για νέα προγράμματα Ιδρύματος 

Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 
  
Σας πληροφορούμε ότι, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει νέες 

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που αφορούν τα πιο κάτω Προγράμματα: 

 

 Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (με καταληκτική ημερομηνία 

την 24η Φεβρουαρίου 2017) 

 

 Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των 

Νεοσύστατων Επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία 

νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων 

παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο στόχος του 

Ιδρύματος μέσα από το σχεδιασμό του εν λόγω Προγράμματος είναι η συνεισφορά στον 

εμπλουτισμό του κυπριακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με περισσότερες καινοτόμες 

και ερευνητικά δραστήριες επιχειρήσεις. 

 

 Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας (με καταληκτική ημερομηνία την 10η Μαρτίου 2017) 

Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής 

αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος 

ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.  

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών 

ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και 

άλλων προκλήσεων. 

 



 Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» (με 

καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2017) 

Το Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» στοχεύει στη 

δημιουργία νέων διακριτών ερευνητικών μονάδων, υπό το συντονισμό νέων επιστημόνων.  

Οι νέες ερευνητικές μονάδες θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα 

προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες 

Ομάδες Τεχνολογιών/Επιστημονικών Περιοχών.  Τα προτεινόμενα Έργα θα πρέπει επίσης 

να έχουν εφαρμογή σε συνδυασμούς Περιοχών Εστίασης των Τομέων Προτεραιότητας της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην 

αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας στην Κύπρο, στην ανάπτυξη νέων ιδεών για καινοτόμες 

λύσεις και προϊόντα και στη μελλοντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Τομέων 

Προτεραιότητας. 

Να σας επισημάνω επίσης ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων 

στα Προγράμματα «ΔΙΔAΚΤΩΡ» και «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», οι οποίες ήταν 

καθορισμένες εντός του Δεκεμβρίου 2016, έχουν μεταφερθεί για τις 13 Ιανουαρίου 2017 και 

για τις 20 Ιανουαρίου 2017 αντίστοιχα. 

Με εκτίμηση  
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