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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση για Υποβολή 

Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας» που εντάσσεται στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία – 

Προγράμματα Περιόδου 05/2022 - 09/2022 και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν 

σχετικές Προτάσεις Έργων (Προτάσεις). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας 

του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Μέτρου C3.2I2 «Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της 

ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων, των 

καινοτόμων επιχειρήσεων και των ΜμΕ» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. 

Το Μέτρο υλοποιείται κάτω από τον Άξονα Πολιτικής 3: «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της 

Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» και, συγκεκριμένα, την Ενότητα 3.2: «Προώθηση 

Έρευνας και Καινοτομίας» του ΣΑΑ Κύπρου. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Πυλώνας ΙΙΙ. Μετασχηματισμός Συστήματος ΕΤΑΚ 

Πρόγραμμα   Κουπόνια Καινοτομίας  

Κωδικός Πρόσκλησης  INNOVOUCHERS/1022 

Πηγή χρηματοδότησης Πρόσκλησης Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΕ 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 185.000 Ευρώ 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο 5.000 Ευρώ  

Ημερομηνία Δημοσίευσης  21 Οκτωβρίου 2022 

Καταληκτική Ημερομηνία Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 13:00 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στην ενθάρρυνση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έντασης γνώσης. Μέσα από τη 

διοχέτευση τεχνογνωσίας από τους οργανισμούς έντασης γνώσης και την πρόσβαση σε 

εργαστηριακές υποδομές, επιδιώκεται η υποστήριξη των ΜμΕ να αναπτύξουν καινοτόμες 

λύσεις σε προκλήσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

Επιδιώκεται επίσης η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας από την πραγματική οικονομία 

μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ερευνητικούς Οργανισμούς σε 
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επιχειρήσεις, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για συνεργασία, και η ενίσχυση των 

ιδιωτικών δαπανών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.  

  

Η διάθεση Κουπονιών Καινοτομίας επιχειρεί επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση ενός εκ των 

κυριότερων προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων 

και μέτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο είναι η δυσκολία 

υιοθέτησής τους από μεγάλο αριθμό ΜμΕ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό 

που θα επιτρέπει στις ΜμΕ να αντιληφθούν τη σημασία και τα οφέλη που μπορούν να 

προκύψουν από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και, μέσα από 

τη σχετική συνεργασία, να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία ερευνητικών και άλλων φορέων 

έντασης γνώσης που μπορούν να τις υποστηρίξουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους για έρευνα και 

καινοτομία. 

 

Τα Κουπόνια Καινοτομίας θεωρούνται διεθνώς μια από τις πλέον απλές μορφές παροχής 

χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη της απόκτησης της αναγκαίας 

γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της 

συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (φορείς 

έντασης γνώσης). 

 

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» χαρακτηρίζεται από σχετικά απλή διαδικασία 

υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 

καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων.  

 

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. Η υλοποίηση των 

έργων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των δικαιούχων 

επιχειρήσεων.   

 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται στους τομείς των προηγμένων 

τεχνολογιών πληροφορικής big data, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), machine learning, cloud 

computing, blockchain και Internet of Things (ΙοΤ), μέσα από τις συνεργασίες αναμένεται να 

επωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις σε θέματα υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και 

η ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων από την πραγματική οικονομία.   

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

Επιχειρήσεις 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ανάδοχος Φορέας ενός έργου πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).  

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε «ανεξάρτητες επιχειρήσεις» ως Ανάδοχοι Φορείς, όπως 

αυτό δηλώνεται/τεκμηριώνεται μέσω της Δήλωσης για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και 

λοιπά έγγραφα, που υποβάλλονται από τους δικαιούχους κατά την εγγραφή τους μέσω της 

Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ.  

 

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων INNOVOUCHERS/0722 και 

INNOVOUCHERS/1022, μία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας 

(ΑΦ), μόνο σε ένα Έργο.   

 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί ως Ανάδοχοι Φορείς, 

σε προηγούμενα έργα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, με εξαίρεση τα 

Προγράμματα «Κουπόνια Καινοτομίας» - Πρόσκληση INNOVOUCHERS/1217, «Διερεύνηση 

Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» και «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 

Διεθνούς Δικτύωσης». 

 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του 

Εξωτερικού. 

 

Δικαίωμα εξαργύρωσης των Κουπονιών Καινοτομίας έχουν οι ακόλουθοι Φορείς Έντασης 

Γνώσης που παρέχουν τις υπηρεσίες στους Δικαιούχους: 

 

 Φορείς που κατόπιν νομοτυπικού ελέγχου από το ΙδΕΚ έχουν ενταχθεί στην Κατηγορία 

«Οργανισμοί Έρευνας» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. 

 Δημόσια και Ιδιωτικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

 Διαπιστευμένοι Φορείς από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας 1 , οι 

οποίοι διαθέτουν εργαστηριακό/πειραματικό εξοπλισμό για σκοπούς διεξαγωγής 

μετρήσεων, δοκιμών και/ή αναλύσεων. 

 Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει «Πιστοποιητικό Καινοτόμου Επιχείρησης» από 

το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας2. 

 Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα Προγράμματα RESTART 

2016-2020 του ΙδΕΚ, ή τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ (Horizon 2020, Horizon Europe) 

ως Ανάδοχοι Φορείς/Συντονιστές για σκοπούς υλοποίησης δραστηριοτήτων Έρευνας 

και Καινοτομίας.  

 
1 http://www.meci.gov.cy/meci/cys/cys.nsf/index_2?Openform  
2 https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/euprogramms_el/euprogramms_el?OpenDocument  

http://www.meci.gov.cy/meci/cys/cys.nsf/index_2?Openform
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/euprogramms_el/euprogramms_el?OpenDocument
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Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της ίδιας επιχείρησης και ως Δικαιούχος – Ανάδοχος Φορέας και 

ως Φορέας Έντασης Γνώσης, σε διαφορετικές Προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

 

Κατά την ολοκλήρωση των Έργων, κάθε ΜμΕ θα πρέπει να προβεί υποχρεωτικά σε 

τουλάχιστον μία δράση δημοσιότητας (δημοσίευση στα ΜΜΕ/μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

βίντεο, εκδήλωση κλπ) στην οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, θα 

περιγράφεται η συνεργασία με τον φορέα έντασης γνώσης και θα αναδεικνύεται το όφελος 

που προέκυψε από την υλοποίηση του έργου. Για τις δράσεις δημοσιότητας, συστήνεται όπως 

εφαρμόζονται οι κανόνες προβολής και δημοσιότητας για τα προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ3. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Τα έργα αφορούν σε αγορά υπηρεσιών για τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

 Έρευνα επί συμβάσει, 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, 

 Μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, 

 Πρόσβαση σε ερευνητικές/εργαστηριακές υποδομές, και 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοτύπου. 

 

Το Κουπόνι Καινοτομίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

 

 Εκπαίδευση προσωπικού, 

 Αγορά εξοπλισμού, 

 Αγορά έτοιμων λογισμικών ή παραμετροποίηση λογισμικών (off the shelf solutions), 

 Ανάπτυξη συνήθων λογισμικών και εφαρμογών (mobile apps) όπως π.χ. ιστοσελίδες, 

ηλεκτρονικό εμπόριο, λογιστικά συστήματα, συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού 

(ERP), κλπ, 

 Δραστηριότητες προώθησης και προβολής των προϊόντων (marketing or branding),   

 Συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής φύσεως (π.χ. ετοιμασία 

επιχειρηματικών σχεδίων), λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, και 

 Έρευνες Αγοράς. 

 

 
3 http://www.cyprus-
tomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/All/7691B6DB05763648C225879D00271ABB?OpenD
ocument  

http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/All/7691B6DB05763648C225879D00271ABB?OpenDocument
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/All/7691B6DB05763648C225879D00271ABB?OpenDocument
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/All/7691B6DB05763648C225879D00271ABB?OpenDocument
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Στις περιπτώσεις συνεργασίας επιχείρησης με Ερευνητικό/Ακαδημαϊκό Οργανισμό, εφόσον 

προκύπτει νέα γνώση, οι Ερευνητικοί/Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί, κατόπιν σχετικής συμφωνίας 

με την δικαιούχο επιχείρηση, δύναται να έχουν το δικαίωμα δημοσίευσης.   

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 

Η κατάθεση ενός Κουπονιού στο ΙδΕΚ για εξαργύρωση, πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από 

την Ημερομηνία Έκδοσής του. Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών το Κουπόνι θα θεωρείται 

άκυρο.  

 

Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

 

Η Ημερομηνία Έκδοσης του Κουπονιού συμφωνείται μεταξύ του ΙδΕΚ και του/της 

Συντονιστή/στριας Έργου (ΣΕ) κατά την Διαδικασία Ετοιμασίας Συμβολαίου με το ΙδΕΚ, και 

καθορίζεται μέχρι και ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κλήσης σε ετοιμασία Συμβολαίου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία ετοιμασίας του 

Συμβολαίου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

€ 185.000 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 
 

€ 5.000 

 

Η Ένταση Ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών.  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Δαπάνες αγοράς υπηρεσιών για τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο πάνω. 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την καταβολή εφάπαξ ποσού, ως χρηματοδότηση Ήσσονος 

Σημασίας (Κανονισμός της ΕΕ Αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013).  

 

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη εξόφλησης 

του ΦΠΑ στον φορέα έντασης γνώσης. 

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ Αρ. 1407/2013 για τις χρηματοδοτήσεις 

Ήσσονος Σημασίας, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, 

δραστηριότητες που αφορούν στην ενεργή εμπλοκή γεωργών στην ανάπτυξη κουλτούρας 

συνεργασίας και στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών, με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων στον Τομέα της Γεωργίας, δεν είναι επιλέξιμες.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ RESTART 2016-2020 
 

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες 

δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για τα Προγράμματα 

RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων «RESTART 2016-

2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία – Προγράμματα Περιόδου 

05/2022 - 09/2022 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο 

πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και η οποία είναι αναρτημένη στην Πύλη 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος 

Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις: 

 

 Οι Δικαιούχοι -  Ανάδοχοι Φορείς, κατά την υποβολή της πρότασης, θα πρέπει να 

υποβάλουν στο ΙδΕΚ επίσημο αποδεικτικό της καταχώρησης των επικαιροποιημένων 

στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου (που 

να περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό εγγραφής στο Μητρώο), βάσει του «Περί της 

Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007)» όπως περιγράφεται στο Κεφ. 4.4 – 

Ετοιμασία Συμβολαίου, του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης του εν λόγω Προγράμματος. 

 Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε 

οποιοδήποτε από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 

του Κανονισμού της ΕΕ 2020/852, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση 

των βιώσιμων επενδύσεων, όπως περιγράφεται στο Κεφ. 8.6 - Ευρύτερο Νομικό 

Πλαίσιο / Άλλοι Νόμοι και Κανονισμοί, του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης του εν λόγω 

Προγράμματος. Συναφώς με τα πιο πάνω, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

εξαιρούνται δραστηριότητες που εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες όπως 

αυτές περιγράφονται στο πιο πάνω Κεφάλαιο της Προκήρυξης 

 

 

 

https://iris.research.org.cy/file/public/fb849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/fb849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/fb849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
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ΥΠΟΒΟΛΗ  
 

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS 

(https://iris.research.org.cy) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και ο Ανάδοχος Φορέας, θα πρέπει να 

εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να αξιοποιήσουν τον «Οδηγό Ετοιμασίας Προτάσεων», ο 

οποίος περιέχει οδηγίες και σχετικές διευκρινήσεις για καλύτερη καθοδήγηση ως προς τη 

διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο Χρήσης της Πύλης IRIS» που είναι αναρτημένα στην 

Πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενθαρρύνει σε όλες του τις Προσκλήσεις Υποβολής 
Προτάσεων: 
 

 τη συμμετοχή των γυναικών ως Συντονίστριες Έργου, και 

 την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα έργα. 

 

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

 

1. Part A – General Information & Budget (ηλεκτρονικό έντυπο (πεδία) το οποίο 

συμπληρώνεται διαδικτυακά στην Πύλη IRIS) 

2. Part B – Technical Annex (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS 

σε μορφή pdf)  

3. Annex II – Call Specific Information (αρχεία, ορθώς συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα, το οποία αναρτώνται ως Παραρτήματα στην Πύλη IRIS σε μορφή 

pdf):  

(α) Γραπτή Δήλωση (Έντυπο Κ.Ε.2) η οποία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) 

των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 

Κανονισμών του 2009 και 2012, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,  

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ανάδοχου Φορέα 

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση μη Οφειλών σε Κρατικές Αρχές,  

(δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης, και  

(ε) Επίσημο Αποδεικτικό της καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των 

πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου (ηλεκτρονικό 

μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής που λαμβάνεται αυτόματα από το σύστημα 

του αρμόδιου Εφόρου κατά την καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών 

δικαιούχων, ή screenshot από την πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας που να 

φαίνονται οι πραγματικοί δικαιούχοι και ο αριθμός ΗΕ της Επιχείρησης, ή στοιχεία 

που προκύπτουν από την Έρευνα Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων από την 

ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιριών του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας). 

https://iris.research.org.cy/
https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary
https://iris.research.org.cy/file/public/f7530479-5d50-ed11-817b-005056ab00f0
https://iris.research.org.cy/file/public/f4849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/fa849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/f8849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
https://iris.research.org.cy/file/public/f7849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας», κατά την 

παραλαβή της κάθε Πρότασης θα ακολουθείται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης από τα 

αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ (first-in-first-served) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

Κατά την εσωτερική αξιολόγηση της πρότασης, το ΙδΕΚ μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα 

στοιχεία. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

Επιλογή  

 

Οι προτάσεις επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙδΕΚ (δεν υπόκεινται σε 

ανταγωνιστικές διαδικασίες) με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση στη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης, έως ότου το σύνολο των 

χρηματοδοτήσεων των εγκεκριμένων Προτάσεων, ισούται με το σύνολο του προϋπολογισμού 

της Πρόσκλησης. 

 

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Φορέα Έντασης Γνώσης και μέχρι έξι (6) μήνες από 

την Ημερομηνία Έκδοσης του Κουπονιού, ο Ανάδοχος Φορέας υποβάλλει στο ΙδΕΚ συνοπτική 

Έκθεση Πεπραγμένων χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο «Αίτηση Εξαργύρωσης», το οποίο 

βρίσκεται διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. 

 

Στην «Αίτηση Εξαργύρωσης» του Κουπονιού Καινοτομίας επισυνάπτεται το πρωτότυπο 

τιμολόγιο του Φορέα Έντασης Γνώσης. 

 

Η Αίτηση Εξαργύρωσης του Κουπονιού Καινοτομίας θα ελέγχεται από το ΙδΕΚ σε σχέση με 

τους στόχους και κανονισμούς του Προγράμματος και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις, τότε θα καταβάλλεται στο Φορέα Έντασης Γνώσης η αντίστοιχη αξία του 

Κουπονιού Καινοτομίας. Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-

2020, δύναται να διενεργούνται επισκέψεις ελέγχου από το ΙδΕΚ για επιτόπιες επαληθεύσεις 

όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

 

Στην περίπτωση που το κόστος της δαπάνης, βάσει του τιμολογίου, είναι μικρότερο από την 

αξία του Κουπονιού Καινοτομίας τότε κατά την εξαργύρωση θα καταβάλλεται μόνο το 

πραγματικό κόστος. 

 

https://iris.research.org.cy/file/public/f9849eaf-064a-ed11-8177-005056ba9cc4
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ 
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
support@research.org.cy 
 
Τηλέφωνο 
+35722205000 

  

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή 

ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής 

της.  


