Ενημερωτικό Δελτίο

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών (1η
Προκήρυξη)
Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και
Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στόχος Σχεδίου
Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση
υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς
και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Περιγραφή Σχεδίου
Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί επίσης, στη στήριξη νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων (startup) που
προτίθενται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες στην αγορά και στην προώθηση
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα του Σχεδίου θα είναι η αναμόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ως συνεισφορά στις δαπάνες για την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων/υπηρεσιών και διεργασιών και ως επενδυτικά κεφάλαια μετά το τέλος της επένδυσης αφού οι επιχειρήσεις
καινοτομίας είναι ελκυστικές για επενδύσεις.
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή σε
συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή με ερευνητικούς φορείς και μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
εξαιρουμένων των ακολούθων:
1.
2.
3.
4.
5.

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων,
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
Δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου,
Ξενοδοχειακά καταλύματα ή κέντρα αναψυχής,
Εστιατόρια και ταβέρνες.

Τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να ανήκουν σε οικογένεια καινοτόμων προϊόντων που η επιχείρηση ήδη
διαθέτει στην αγορά. Επιπλέον, τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν διατεθεί, σε περιορισμένες ποσότητες
ή σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκιμαστικούς σκοπούς, στην αγορά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από το
έτος υποβολής της αίτησης και να χρειάζονται ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραματική ανάπτυξη, κατασκευή
πρωτοτύπων, δοκιμές και άλλες προετοιμασίες παραγωγής για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά με
προοπτικές.
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων
για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που, ανάμεσα σε άλλα, μπορεί να καλύπτει την κατασκευή
και δοκιμή μικρού αριθμού δοκιμίων, την τοποθέτηση τους στην αγορά για συλλογή πληροφοριών, καθώς και
δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής. Επίσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη
καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών παραγωγής οι οποίες θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην

επιχείρηση, που ανάμεσα σε άλλα καλύπτει την ανάπτυξη και τοποθέτηση μηχανημάτων ή διαδικασιών στην
παραγωγή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να προστατευθούν με διπλώματα
ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικά σχέδια και να είναι ανταγωνιστικά διεθνώς.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις εκτός επιχειρήσεις που ασχολούνται με:
I.
II.
III.
IV.

την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
τα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τους κλάδους της
υδατοκαλλιέργειας, των ναυπηγικών εργασιών, τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όσες επιχειρήσεις πληρούν τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια:
1.

είναι επιχειρήσεις που διατηρούν κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, αλλά και της καταβολής της
ενίσχυσης, κύρια εγκατάσταση στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές ή κύρια εγκατάσταση
στην ΕΕ και υποκατάστημα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, και

διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά ή υποβάλλουν αίτηση για την κατηγορία των νεοσύστατων
επιχειρήσεων, και
2.

προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά καινοτόμο (ένα ή περισσότερα) προϊόν ή υπηρεσία ή
προγραμματίζουν να ανασχεδιάσουν προϊόν ή υπηρεσία που τέθηκε δοκιμαστικά στην αγορά κατά τα δύο χρόνια
που προηγούνται της αίτησης, ή προγραμματίζουν να αναπτύξουν καινοτόμες διεργασίες ή διαδικασίες
παραγωγής των προϊόντων τους. Η αίτηση θα αφορά αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες ή διεργασίες/διαδικασίες.

3.

και ένα οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
o η επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί επιχείρηση καινοτομίας σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό στον
Γενικό Απαλλακτικό Καν. (ΕΕ) 651/2014
o συνεργάζεται με μια ή/και περισσότερες επιχειρήσεις καινοτομίας όπου καμιά επιχείρηση από μόνη της δεν
φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών και όπου τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ, ή
o συνεργάζεται με τουλάχιστον έναν οργανισμό ερευνών και διάδοσης γνώσεων, ο οποίος φέρει, ο ίδιος ή από
κοινού με άλλους ομόλογους οργανισμούς, τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και διατηρεί το
δικαίωμα δημοσίευσης των ιδίων ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπλέκεται από το στάδιο του
σχεδιασμού του έργου,
o διαθέτει, ή συνεργάζεται με επιχείρηση που διαθέτει πρωτότυπο το οποίο πιστοποιείται με επιτόπια
επιθεώρηση από Λειτουργούς του Ενδιάμεσου Φορέα πριν την αποστολή της Επιστολής Επιλεξιμότητας,
o η επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση κυπριακής καινοτομίας που είναι ένας ορισμός για τις
ανάγκες του Σχεδίου και είναι πιο χαλαρός από τον ορισμό στον Γενικό Απαλλακτικό.

Προϋπολογισμός
Κατά την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα €10 εκ., από τα
οποία €2.5 εκ. αναμένεται να δοθούν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που
θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €18εκ., από τα οποία €4.5 εκ. (το μέγιστο)
αναμένεται να δοθούν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης
Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε:
- 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των νεοσύστατων
επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €50.000 ανά επιχείρηση και ένταση ενίσχυσης 80%.

- 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των υφιστάμενων
επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €250.000 ανά επιχείρηση και μέγιστη ένταση ενίσχυσης 60%.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, δαπάνες υλικοτεχνικών μέσων,
εξοπλισμού και όργανα, υπηρεσίες τρίτων, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, υλικά – αναλώσιμα, συμμετοχή σε
εκθέσεις ή/και ταξίδια στο εξωτερικό για προώθηση σε πιθανούς πελάτες ή/και άλλες δραστηριότητες για προώθηση,
κόστος διαχείρισης του έργου, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
η

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 16 Μαρτίου 2015.

Ιστοσελίδες
http://www2.deloitte.com/cy/en/pages/finance/articles/funding-opportunities.html
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/640363631A687F1DC2257DC1002A9A20?OpenDocument
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/2950/CL/15
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