Ενημερωτικό Δελτίο

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AMBIENT ASSISTED LIVING
(AAL)
Γενικά
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ambient Assisted Living (AAL), για βελτίωση της ποιότητας ζωής της
τρίτης ηλικίας, ανακοίνωσε την 6η του Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων.
Το Πρόγραμμα AAL αποτελεί μια Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Οι τελικοί χρήστες οι οποίοι
αναμένεται να επωφεληθούν από το εν λόγω Πρόγραμμα είναι, όχι μόνο τα άτομα της τρίτης ηλικίας αλλά
και άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Το Πρόγραμμα AAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
ταυτόχρονη εξασφάλιση χρηματοδότησης, τόσο από εθνικούς πόρους, όσο και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, μέσα από το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του 7ου
Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Προτεραιότητες
Το θέμα της Πρόσκλησης είναι «ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults»
και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, οι οποίες θα υποβοηθούν και θα παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα 3ης ηλικίας να
συνεχίσουν να εργάζονται (σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας) σε αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία,
παραμένοντας υγιείς και διατηρώντας τα κίνητρα ώστε να παραμείνουν κοινωνικά ενεργοί.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν σε έργα με δραστηριότητες Βιομηχανικής
(Εφαρμοσμένης) Έρευνας.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων αναμένεται να αφορούν στην απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών ή
υπηρεσιών. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησής τους ή/και εισαγωγή τους στην αγορά δεν θα ξεπερνά τα
τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Έργου.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες (Πολυδύναμα Κέντρα, Οργανισμοί
περίθαλψης και φροντίδας ατόμων 3ης ηλικίας). Στο ΑΑL συμμετέχουν συνολικά μέχρι στιγμής 23 κράτη
μέλη, μεταξύ αυτών και η Κύπρος.
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Ελάχιστο Διεθνικό Δίκτυο







Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει φορείς από τουλάχιστον 3
διαφορετικές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση. Οι φορείς του δικτύου
δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 10.
Ένας από τους συνεργαζόμενους φορείς, αναλαμβάνει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού
Δικτύου Συνεργασίας.
Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) μία (1) επιχείρηση (Business Partner).
(β) μία (1) ΜΜΕ, και
(γ) ένα (1) Τελικό Χρήστη.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, Φορείς από άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν στη Πρόσκληση
μπορούν να ενταχθούν ως επιπρόσθετοι φορείς του Δικτύου Συνεργασίας, χωρίς χρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα ΑΑL και δεδομένου ότι ο ρόλος τους στην υλοποίηση του έργου είναι
υποστηρικτικός. Οι προαναφερόμενοι φορείς δε θα ληφθούν υπόψη στον έλεγχο των κριτηρίων
του ελάχιστου Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας αλλά ούτε και στην αξιολόγηση της πρότασης.

Χορηγία
Η ένταση ενίσχυσης για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τον
ερευνητικό χαρακτήρα του έργου. Η βασική ένταση ενίσχυσης είναι ως ακολούθως:





Μικρή Επιχείρηση – μέχρι 70%
Μεσαία Επιχείρηση – μέχρι 60%
Μεγάλη Επιχείρηση – μέχρι 50%
Ερευνητικός Φορέας/ Δημόσιος Κοινωφελής Οργανισμός – μέχρι 100%

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους κυπριακούς φορείς ανέρχεται συνολικά στις €370 χιλιάδες
(συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Το Ανώτατο Ποσό
Χρηματοδότησης για το Κυπριακό Δίκτυο ανά Έργο ορίζεται στις €120 χιλιάδες Ευρώ.

Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια των έργων μπορεί να κυμαίνεται από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) μήνες.

Προθεσμίες
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων καθορίζεται η 30η Απριλίου 2013, ώρα 18:00 (τοπική
ώρα).

Περισσότερες Πληροφορίες
Μονάδα Grants & Incentives, Grants_IncentivesCY@deloitte.com ή στο 25 868623.
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