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                  Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2023 

 
 

 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχει ανοικτές τις πιο κάτω 
Προσκλήσεις :  
 
1)  «DISRUPT» (DISRUPT/0123) : Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €10.000.000, 

με μέγιστη χρηματοδότηση τις €1.500.000 ανά έργο. Το Πρόγραμμα «DISRUPT» 
στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με 
προοπτική να διαμορφώσουν νέες ή να διαταράξουν (disrupt) υπάρχουσες αγορές, με 
επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και 
επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23/3/2023. 

 
2)  «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» (STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222) 

: Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 είναι 
€12,500,000, με ελάχιστη χρηματοδότηση το €1,500,000 και μέγιστη χρηματοδότηση τα 
€2,500,000 ανά έργο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 
4/4/2023. 

 
3)  «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας» (SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222) : Ο 

προϋπολογισμός της πρόσκλησης SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 είναι 
€5,000,000, με ελάχιστη χρηματοδότηση το €500,000 και μέγιστη χρηματοδότηση τα 
€700,000 ανά έργο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 
31/3/2023. 

 
Η Πρόσκληση 2 και 3 αφορούν τη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων 
ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας και εμπίπτουν σε επιλεγμένες θεματικές 
προτεραιότητες όπως η Υγεία, το Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων υλικών), τη Ναυτιλία και τις Θαλάσσιες Μεταφορές, τον 
τομέα της Γεωργίας και των Τροφίμων και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών διαστήματος). 
 
Για πληροφορίες που αφορούν τις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την πύλη IRIS. 
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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. 
 
 
 
 

mailto:chamber@ccci.org.cy
mailto:support@research.org.cy

