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Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2022 

 
 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
 
 
Κυρίες/οι,  
 
Σας πληροφορούμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχει ανακοινώσει τα ακόλουθα 
προγράμματα για τα οποία δέχεται αιτήσεις: 
 
• «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCΗERS/0722)  
 
Αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που μπορούν να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν 
καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά 
τους για έρευνα και καινοτομία. Για την υλοποίηση της συνεργασίας, το ΙδΕΚ παρέχει στις 
ενδιαφερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους 
παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία καινοτόμου, τεχνικής ή επιστημονικής 
φύσεως. Το κάθε «Κουπόνι Καινοτομίας» έχει αξία 5.000 Ευρώ και ο προϋπολογισμός της 
Πρόσκλησης στις 350.000 Ευρώ. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων είναι η 14η 
Σεπτεμβρίου 2022. 
 
• «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722) 
 
Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €700.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €40.000 ανά 
έργο. Προϋπολογισμός ύψους €200.000 από το συνολικό προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, θα 
κατανεμηθεί σε Έργα τα οποία εντάσσονται στους τομείς των Μεταφορών – Ναυτιλίας, των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή της Αειφορίας – Περιβάλλοντος της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα οποία αφορούν τη διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας 
στον τομέα της Ναυτιλίας. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του 
ΙδΕΚ θα είναι η 7η Οκτωβρίου 2022. 
 
• «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722) 
 
Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €1.000.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €200.000 
ανά έργο (για τους φορείς από την Κύπρο), ή στις €250.000 ανά έργο στην περίπτωση που 
κυπριακή επιχείρηση αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας. Το 
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις EUROSTARS-3» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης 
των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα του κοινού 
ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην 
Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022. 
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• «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» 
 
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Key Digital Technologies (KDT) στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων (Electronic 
Components and Systems). Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS 
του ΙδΕΚ είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Βρείτε τις σχετικές ανακοινώσεις των όλων των προγραμμάτων πατώντας εδώ. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22-205000 και στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: support@research.org.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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