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Διαδικτυακή Παρουσίαση του Προγράμματος European 
Innovation Council (EIC)  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) θα πραγματοποιήσουν στις 8 Ιουλίου, ώρα 11:00, διαδικτυακό 

σεμινάριο (webinar) με σκοπό την παρουσίαση του Προγράμματος European 

Innovation Council (EIC).   

Το πρόγραμμα EIC Accelerator απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητές, 

και ερευνητικούς οργανισμούς, που θέλουν να διαθέσουν τα καινοτόμα/ πρωτοποριακά προϊόντα 

ή υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα τους στη διεθνή αγορά.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για συμμετοχή (κριτήρια επιλεξιμότητας/δικαιούχοι), τη διαδικασία αίτησης, τον τρόπο 
αξιολόγησης, και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για το συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης του 
Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» που αφορούν ΜμΕ καθώς επίσης οι υποστηρικτικές 
υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Enterprise Europe Network.  
 
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις με σκοπό οι συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν καλύτερα κάθε λεπτομέρεια του Προγράμματος EIC Accelerator και να αποκτήσουν 
μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις απαιτήσεις του προγράμματος.   
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021.  

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα γίνει μέσω της πλατφόρμας TEAMS και οι σχετικές λεπτομέρειες 

σύνδεσης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Διευκρινίζεται ότι η 

συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ακολουθεί το Πρόγραμμα.  

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 

https://forms.ccci.org.cy/eic/
mailto:Stalo@ccci.org.cy
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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΤΙΤΛΟΣ/ΟΜΙΛΗΤΕΣ  

11.00-11.10 Χαιρετισμός από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη 

Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, κ. Μάριο 
Τσιακκή  

 
11.10-11.30 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Ευκαιρίες 

χρηματοδότησης για επιχειρήσεις 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου 
Μαρίνος Φωτιάδης (ΙδΕΚ) 
 

11.30-11.55 European Innovation Council (EIC) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
επιχειρήσεις 

Χαράλαμπος Παπατρύφωνος (ΙδΕΚ) 

 
11.55 – 12.10 Enterprise Europe Network 

Στάλω Δημοσθένους (ΚΕΒΕ) 

 
12.10-12.30 Ερωτήσεις  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Ελληνική  

 

  


