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ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΚ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 
Στόχος: 

 Εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες. 

 

 Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. 

 

 Κάποια από τα υπάρχοντα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται από προηγούμενη 

δημόσια συγχρηματοδότηση, να αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
 

Περιγραφή: 

 Φάση Α – Προετοιμασία: 

 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν 

προκύψει από την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός 

των κυπριακών επιχειρήσεων και έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα του ΙΠΕ 

 Προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση του προϊόντος  

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής 

 Προώθηση 

 Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης 

 

 Φάση Β – Επένδυση: 

 Συνέχιση δραστηριοτήτων που θα υποστηριχθούν από τη Φάση Α παρότι η συμμετοχή δεν 

είναι απαραίτητη 

 Δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης 

 Δραστηριότητες έναρξης και λειτουργίας νέας επιχείρησης στη βάση του επιχειρηματικού 

σχεδίου για εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας 

 
 

Δικαιούχοι: 

 Επιχειρήσεις 

 
 

Ειδικοί Περιορισμοί και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Φάση Α – Προετοιμασία: 

 Ανάδοχος φορέας μπορεί να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση 

 
 
 
 

 Φάση Β – Επένδυση: 

 Νεοσύστατη επιχείρηση η οποία δημιουργήθηκε κατά τα τελευταία 5 έτη από την ολοκλήρωση 

της ερευνητικής δραστηριότητα με μόνιμη έδρα τις ελεγμένες από την Κυπριακή Δημοκρατία 

περιοχές (εξαιρούνται οι Βρετανικές Βάσεις) 
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Δραστηριότητες Έργων: 

 Φάση Α – Προετοιμασία: 

 Δραστηριότητες Καινοτομίας 

 
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας 

 Επιχειρηματικό σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης ερευνητικού αποτελέσματος 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών 

 Τεχνοοικονομικές μελέτες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας 

 Προστασία, αγορά και εμπορία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συμφωνίες 

σχετικά με άδειες εκμετάλλευσης 

 
 Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας  

 Μετρήσεις δοκιμές, αναλύσεις 

 Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων 

 Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπου 

 
 Δεν καλύπτονται δαπάνες για: 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Αγορά εξοπλισμού 

 Αγορά έτοιμων λογισμικών / παραμετροποίηση λογισμικών (off the self solutions) 

 Δραστηριότητες προβολής και προώθησης (branding or marketing) 

 Συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 

 Φάση Β – Επένδυση: 

 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

 Δαπάνες προσωπικού 

 Αγορά υπηρεσιών από τρίτους 

 
 

Διάρκεια Έργων:  

 Φάση Α: 6 – 18 μήνες 

 

 Φάση Β: 12 – 36 μήνες 

 
 
Προϋπολογισμός:  

 Φάση Α: € 270.000 

 

 Φάση Β: € 1.000.000 

 
Χρηματοδότηση ανά έργο:  

 Φάση Α: € 30.000 με ανώτατη ένταση ενίσχυσης 50% 

 

 Φάση Β: € 250.000 με ανώτατη ένταση ενίσχυσης 50% 

 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Φάση Α: Αγορά Υπηρεσιών 


