Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2021
Προς: Όλα τα Μέλη
Θέμα: Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ»
Κυρία/ε,
To Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(E.E.) για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο θα διαδεχθεί το Πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020». Ο «Ορίζοντας Ευρώπη», με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 95 δισεκατομμύρια
Ευρώ, ανακοινώθηκε επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2027, έχοντας ως
βασικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των
ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η ανακοίνωση των πρώτων
Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων αναμένεται τον Απρίλιο 2021.
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής/National Contact
Points (ΕΣΕ/NCPs), υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να
συμμετέχουν με επιτυχία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του
Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στήριξης χωρίς
χρέωση. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής είναι στη διάθεση των ερευνητών/ερευνητριών για παροχή
άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία
της πρότασης έως την υλοποίηση, καθώς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ενδεικτικά:
(α) η συστηματική διοχέτευση πληροφόρησης και ενημέρωσης προς την ερευνητική και
επιχειρηματική κοινότητα,
(β) η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων,
(γ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στήριξης για τη συγγραφή πρότασης και την
υλοποίηση έργων
(δ) η βοήθεια στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό,
(ε) η προεπισκόπηση προτάσεων, κ.ά.
Από τον Ιούνιο του 2019 όταν και προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά τα καινοτόμα αυτά
προγράμματα, 85 κυπριακές καινοτόμες επιχειρήσεις κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση
πέραν των €20 εκατομμυρίων ενώ ταυτόχρονα συνέβαλαν στη δημιουργία 188 νέων θέσεων
εργασίας.
Για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και
Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο
ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για το ΙδΕΚ μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του οργανισμού https://www.research.org.cy/ , ή στο τηλέφωνο +357 22205000
Με εκτίμηση,
Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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