Λευκωσία, 7 Απριλίου 2021
Τους: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για Έρευνα και Καινοτομία
Κυρία/ε,
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με ανακοίνωση του ενημερώνει σχετικά με τα νέα
χρηματοδοτικά προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ, ύψους €15 εκατομμυρίων με στόχο την άμεση και
έμπρακτη ενίσχυση τους ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας τους Κύπρου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα νέα προγράμματα που έχουν ως βασικό σκοπό την
ενίσχυση τους έρευνας που παράγεται στην Κύπρο, δημιουργώντας τους κατάλληλες βάσης
για μετατροπή τους γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα
επιφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη στην οικονομία αλλά και στην κοινωνίας του τόπου.
Τα τέσσερα σχέδια:
•

Νησίδες Αριστείας – Προϋπολογισμός ύψους €10 εκατομμυρίων το οποίο
στοχεύει στην ενίσχυση τους επιστημονικής αριστείας. Αφορά έργα σε τομείς αιχμής
στα πεδία των Επιστημών Ζωής, των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής, καθώς και
των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

•

Έρευνα τους Επιχειρήσεις – Προϋπολογισμός ύψους €3.6 εκατομμυρίων
που δίνει την ευκαιρία τους επιχειρήσεις να εντατικοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες έρευνας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους μέσα από την
επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Διερεύνηση
Βιομηχανικής
Εφαρμογής
Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας
(Προϋπολογισμός ύψους €500.000 με προοπτικής αύξησης στο €1
εκατομμύριο) με στόχο την προκαταρτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών
εφαρμογών που μπορεί να έχει μια τεχνολογία ή/και τεχνογνωσία.

•

Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (Προϋπολογισμός ύψους
€400.000) με στόχο την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αναμένεται να
ανακοινωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων, το ΙδΕΚ υιοθέτησε νέα στοιχεία που διευκολύνουν
την πρόσβαση στην χρηματοδότηση, στηρίζουν τη νέα γενιά επιστημόνων που θα
συνεχίσει και θα εξελίξει το αξιοσημείωτο έργο που παράγεται στη Κύπρο και ενθαρρύνουν
τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και δημόσια χρηματοδοτημένων ακαδημαϊκών και
ερευνητικών οργανισμών.
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-2Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ,
www.research.org.cy η να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του
Ιδρύματος
στο
τηλέφωνο
22205000
ή
με
το
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
support@research.org.cy
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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