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Ορίζοντας Ευρώπη - Πρόγραμμα European Innovation 
Council (EIC) – προσεχής διαδικτυακή παρουσίαση 

 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) προγραμματίζουν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για την παρουσίαση του 
Προγράμματος European Innovation Council (EIC).  
 
Το EIC περιλαμβάνεται στον 3ο Πυλώνα του Ορίζοντα Ευρώπη, του νέου Προγράμματος Πλαισίου 
της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2021 – 2027.  
 
Συγκεκριμένα ο Πυλώνας 3, Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe), αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσα από την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών 
οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας. Ειδικότερα το Πρόγραμμα EIC στοχεύει στην 
υποστήριξη φιλόδοξων και υψηλού ρίσκου τεχνολογικών ανακαλύψεων και 
καινοτομιών καθ’ όλο το κύκλο ζωής τους, από την έρευνα, την επικύρωση και την 
επίδειξη τεχνολογικών ανακαλύψεων και καινοτομιών στην ανάπτυξη νεοφυών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απόκτηση ηγετικής θέσης στη διεθνή αγορά.   
 
Το Πρόγραμμα Εργασίας του ΕΙC, διαθέτει προϋπολογισμό κοντά στα 10 δις. ευρώ, και 
περιλαμβάνει τρία βασικά εργαλεία:  
 

o Το ‘Pathfinder’ το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτήσεις σε φιλόδοξες, ρηξικέλευθες 
υψηλού ρίσκου καινοτομίες από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο έως το αρχικό 
εμπορικό στάδιο (πρώιμη επίδειξη, ανάπτυξη επιχειρηματικού σεναρίου και 
στρατηγικής).  

o Το ‘Transition’ το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση για τη μετατροπή των 
αποτελεσμάτων της έρευνας σε ευκαιρίες για καινοτομία, και  

o Το ‘Accelerator’ το οποίο θα χρηματοδοτεί εταιρίες για να αναπτυχθούν και να 
αναπτύξουν υψηλού ρίσκου/υψηλής απόδοσης καινοτομίες.  

 
Σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα και εταιρίες, η ΕΕ θα παρέχει επιπρόσθετα υπηρεσίες «Business 
Acceleration» από τις οποίες οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες, εταιρίες, 
επενδυτές και άλλους σημαντικούς φορείς του οικοσυστήματος.  Το Πρόγραμμα Εργασίας του EIC 
περιλαμβάνει επίσης επιπρόσθετες δραστηριότητες όπως βραβεία (Women Innovators, iCapital 
κα).  
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Το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης θα δίνεται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς 
προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες. Χρηματοδότηση θα δίνεται επίσης και μέσω των 
«EIC Strategic Challenges»,η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές και καινοτόμες 
ανακαλύψεις που λαμβάνουν υπ’ όψη τις προτεραιότητες της ΕΕ για την μετάβαση σε μια πράσινη, 
ψηφιακή και υγιή κοινωνία, όπως επίσης και στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον 
Ορίζοντα Ευρώπη.  
 
Tο ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo EΙC μπορεί να υποστηρίξει τους 
ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης 
επικοινωνήστε άμεσα με τους κ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, 
Email: cpapatryfonos@research.org.cy) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, 
Email: mphotiades@research.org.cy). 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα EIC υπάρχουν στο Πρόγραμμα Εργασίας ενώ άλλες 
σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eic.ec.europa.eu/index_en. 
 
Στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που προγραμματίζεται θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα το 
πρόγραμμα European Innovation Council (EIC) και θα δοθεί η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να λύσουν τυχόν απορίες. Συγκεκριμένα, θα επεξηγηθούν οι γενικοί και 
ειδικοί κανόνες, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις για συμμετοχή (κριτήρια 
επιλεξιμότητας/δικαιούχοι), ο τρόπος αξιολόγησης, και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 
προτάσεων. Θα γίνει επιπλέον παρουσίαση, των προσκλήσεων και των δράσεων, η διαδικασία 
Αίτησης καθώς και άλλων ευκαιριών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.  
 
Θα ακολουθήσει σχετική αναλυτική ενημέρωση για τον χρόνο διεξαγωγής και το περιεχόμενο του 
διαδικτυακού σεμιναρίου. 
 
Παραμένοντας στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, Email: Stalo@ccci.org.cy  

mailto:cpapatryfonos@research.org.cy
mailto:mphotiades@research.org.cy
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/EIC%20Work%20Programme%202021.pdf
https://eic.ec.europa.eu/index_en
mailto:Stalo@ccci.org.cy

