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ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Στόχος: 

 

Στόχος της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη της απόκτησης της αναγκαίας γνώσης για κάθε επιχείρηση 

σχετικά με τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας και ανάπτυξης. Η εν λόγω υποστήριξη, μέσω της 

δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας» θα επιτευχθεί με την παροχή οικονομικής βοήθειας η οποία θα στοχεύει 

στην σύναψη συνεργασιών των επιχειρήσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες και Χαρακτηριστικά: 

 

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών 

2. Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας 

3. Τεχνοοικονομικές μελέτες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 

4. Μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις 

5. Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων 

6. Προστασία, αγορά και εμπορία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για συμφωνίες σχετικά με 

άδειες εκμετάλλευσης 

7. Απόσπαση ερευνητικού προσωπικού από ερευνητικό / ακαδημαϊκό φορέα για υλοποίηση 

δραστηριοτήτων καινοτομίας 

8. Έρευνα επί συμβάσει 

9. Κατασκευή πρωτότυπου 

 

Δικαιούχοι: 

 

1. Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ): Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με μόνιμη έδρα στις ελεγχόμενες από 

την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές (εκτός Βρετανικών Βάσεων) οι οποίες θα έχουν δικαίωμα 

υποβολής της αίτησης 

 

2. Φορέας Παροχής Γνώσης (ΦΠΓ): Ερευνητικοί και Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί, Επιχειρήσεις, 

Κοινωφελείς Οργανισμοί οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα εξαργύρωσης των Κουπονιών κατόπιν 

παροχής υπηρεσίας 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

 

 Κάθε ΜΜΕ έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για ένα ή περισσότερα Κουπόνια Καινοτομίας των οποίων 

το συνολικό άθροισμα να μην ξεπερνά τις €5,000 

 Κάθε ΦΠΓ έχει δικαίωμα εξαργύρωσης Κουπονιών Καινοτομίας τα οποία να ανέρχονται μέχρι 

€15,000 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €70,000 

 

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/12/2015 

 

Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και ότι η εν λόγω δράση διέπετε από τον 

Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. 

 


