
 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 Φεβρουαρίου, 2018 
 

Άνοιξε ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο IDEA 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων IDEA ξεκίνησε το 3ο κύκλο ομάδων 
και δέχεται αιτήσεις από νέους που φιλόδοξους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετατρέψουν 
την καινοτόμο ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση.   
 
Το IDEA (Innovate.Develop.Excel.Accomplish) είναι μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και του International Institute of Management (CIIM).    Διαθέτει     
ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών εταίρων που το στηρίζουν:  Innovation / Leo Burnett, CYTA, 
Deloitte και το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε.  Το IDEA διαθέτει  επίσης 
ισχυρούς δεσμούς με το οικοσύστημα καινοτομίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
περιλαμβανομένου του Ισραήλ όπου πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις.  Δεσμοί 
διατηρούνται επίσης με τις διπλωματικές αποστολές χωρών που χαρακτηρίζονται για το 
ενδιαφέρον τους και στήριξή τους στον τομέα της καινοτομίας. 
 
Το IDEA είναι μη-κερδοσκοπικό και έχει στόχο, αφενός την δημιουργία επιτυχημένων startups και 
αφετέρου να συμβάλει δυναμικά στην εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη της καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 
 
Στα startups που φιλοξενούνται στο IDEA παρέχεται: 
 

 ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχείρησης, 

 μέντορινγκ από καταξιωμένους επιχειρηματίες, 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικά νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ και 

τεχνολογίας (ICT), 

 πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές εγκαταστάσεις, 

 επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφή με επιχειρηματίες του κλάδου τους,  

 δικτύωση με άτομα-κλειδιά, 

 πρόσβαση σε επενδυτές στην κατάλληλη χρονική στιγμή, 

 καθοδήγηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 

 και αρχικό κεφάλαιο (seed capital) ύψους €12,000 από την Τράπεζα Κύπρου, 

 δυνατές διασυνδέσεις με το οικοσύστημα καινοτομίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 

 εξειδικευμένη υποστήριξη σε προτάσεις “financial technology – fintech”, 

 εξειδικευμένη υποστήριξη σε προτάσεις που αφορούν πολιτιστικά / τέχνες 



Ταυτόχρονα, το IDEA θα αποκτά 5% μετοχικό κεφάλαιο στην κάθε εταιρεία, εξασφαλίζοντας έτσι 
την επιτυχή συνέχιση του έργου για στήριξη νεαρών επιχειρηματιών και στους επόμενους 
κύκλους. 
 
Το IDEA στοχεύει σε μικρές ομάδες (2 – 5 άτομα) με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες.  Το κόστος 
στήριξης κάθε ομάδας είναι μέχρι €60.000.  Είναι ευπρόσδεκτες αιτήσεις απ’ όλους τους τομείς της 
οικονομίας, φθάνει να έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς.  Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και 
προτάσεις για “Financial Technology – Fintech”. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του IDEA και αυτές θα γίνονται 
δεκτές μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018.  Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ideacy.net ή τηλεφωνήστε στο 22128144 ή 
στείλτε email στο info@ideacy.net 
 
Με εκτίμηση, 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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