
  

 

 

 

«Αναμένεται νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «CIP-
EIP-ECO-INNOVATION-2013» 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα ανακοινώσει στις 2 Μαΐου 2013 την 2
η
 πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ECO INNOVATION” του Προγράμματος 
Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP 2007-2013), με αναμενόμενη καταληκτική 
ημερομηνία την 6

η
 Σεπτεμβρίου 2013.   

Η πρωτοβουλία ECO-INNOVATION υποστηρίζει την εφαρμογή της «οικολογικής καινοτομίας» σε ιδέες, 
προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας. Η «οικολογική καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ 
ένα εργαλείο-κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη 
μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση των 
φυσικών πόρων.  

Οι κύριες θεματικές περιοχές που θα υποστηριχθούν μέσα από την αναμενόμενη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων θα περιλαμβάνουν: Ανακύκλωση Υλικών, Νερό, Αειφορία Κτιρίων, Τρόφιμα & Ποτά και 
Πράσινο Επιχειρείν.  

Δυνατότητα υποβολής πρότασης έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα, τόσο αυτά που ανήκουν στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και αυτά που ανήκουν στο δημόσιο τομέα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με 
δραστηριότητες ανάπτυξης οίκο-καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών παραγωγής και 
επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και που συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών 
πόρων.  
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς 
ή δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι μόνο οι δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή της 
καινοτομίας όπως δαπάνες για αγορά υλικών, για την εισαγωγή των προτεινόμενων διαδικασιών και 
μεθόδων, την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών. 

Η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει κατ΄ανώτατο όριο στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσκληση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη 

μονάδα Grants & Incentives: 

Tηλ. 25868623 / Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
Grants_IncentivesCY@deloitte.com 

 


