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ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EUREKA Κύπρου» 

 

Στόχος: 

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων 

 

 Ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας 

 

 Ανάπτυξη νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών 

 

 Δικτύωση και συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού 

 

 

Μέσω Επίτευξης: 

 Συμμετοχή σε διεθνής ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης του οργανισμού 

EUREKA (www.eurekanetwork.org)  

 

 

Περιγραφή: 

 Σε ένα έργο EUREKA συμμετέχουν φορείς από τουλάχιστον δύο χώρες Μέλη του Οργανισμού (ως 

αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα του δικτύου) 

 

 Στα εν λόγω έργα, οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο έργο, τους στόχους, τους 

εταίρους, τη συνεισφορά του καθενός (από εθνικά ή ιδία κεφάλαια) και τον τρόπο με τον οποίο ο 

καθένας θα εκμεταλλευτεί τα παραγόμενα αποτελέσματα. 

 

 Θα χρηματοδοτηθούν έργα κάτω από τα αναφερόμενα έργα EUREKA: 

 EUREKA Network Projects 

 Sub-Clusters Projects 

 

 

Δικαιούχοι: 

 Οργανισμοί Έρευνας 

 

 Επιχειρήσεις 

 

 Άλλοι Φορείς 
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Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Ανάδοχος Φορέας κυπριακού δικτύου: Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση ανεξάρτητα από τον κλάδο 

δραστηριοποίησης ή Οργανισμός Έρευνας υπό την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό δίκτυο θα 

περιλαμβάνεται μία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση 

 

 Συνεργαζόμενοι Φορείς: Οργανισμοί έρευνας, άλλη επιχείρηση, άλλοι φορείς 

 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων από το εξωτερικό. 

 

 Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά και συνεπώς 

εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».  

 

 Φορείς του εξωτερικού θα χρηματοδοτούνται από οικεία γραφεία χρηματοδότησης της χώρας τους. 

 

 

Δραστηριότητες Έργων: 

 Πειραματική Ανάπτυξη ή / και Βιομηχανικής Έρευνας  

 

 Δραστηριότητες καινοτομίας δεν είναι επιλέξιμες 

 

 

Διάρκεια Έργων: 12-36 μήνες 

 

 

Προϋπολογισμός: € 1.200.000 

 

 

Χρηματοδότηση ανά έργο: € 175.000 σε περίπτωση όπου ο Κυπριακός Φορέας είναι μόνο εταίρος και € 

200.000 σε περίπτωση όπου είναι Συντονιστής του Έργου με μέγιστη ένταση χρηματοδότησης να μην 

ξεπερνά το 70% 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Αμοιβές Προσωπικού 

 

 Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό 

 

 Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών (εώς 10%) 

 

 Δαπάνες για Μετακινήσεις στο Εξωτερικό  

 

 Αναλώσιμα 
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 Ειδικά Έξοδα 

 

 Υπερκεφαλικά (εώς 20%) 

 


