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1.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενημέρωση των κυπριακών εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας καθώς και για τη διαδικασία συμμετοχής
τους.
2.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
2.1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο πλαίσιο του «Σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα» και με
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ)
[European Defence Fund (EDF)], εφεξής Ταμείο για την υποστήριξη των επενδύσεων στην
κοινή έρευνα και ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών, συμπληρώνοντας τα
εθνικά κονδύλια που ήδη διατίθενται προς τον σκοπό αυτό.
Το Ταμείο είναι προσανατολισμένο να υποστηρίξει επενδύσεις τόσο
προτάσεις έρευνας όσο και προτάσεις ανάπτυξης προϊόντων, που θα καλύπτουν
ολόκληρο τον κύκλο βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, από την έρευνα
μέχρι τη διάθεση προϊόντων στην αγορά.
Το Ταμείο δεν στηρίζει την αμιγώς βασική έρευνα, η οποία στηρίζεται μέσω
άλλων μηχανισμών, ωστόσο στις στηριζόμενες από το Ταμείο δραστηριότητες μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται βασική έρευνα προσανατολισμένη στην άμυνα, η οποία είναι πιθανόν
να αποτελέσει τη βάση λύσεων σε εντοπισμένα ή αναμενόμενα προβλήματα ή
δυνατότητες.
Ο Κανονισμός του Ταμείου έχει ψηφιστεί στις 12 Μάϊου 2021 και εφαρμόζεται
από 01 Ιανουαρίου 2021. Είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα Europa.eu :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
2.2

ΣΤΟΧΟΙ EDF

Το Ταμείο, μέσω της στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ
κρατών μελών και επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εθνικών διοικήσεων, διεθνών
οργανισμών και πανεπιστημίων, στη φάση της έρευνας και της ανάπτυξης αμυντικών
προϊόντων και τεχνολογιών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτόμου
ικανότητας, αποδοτικότητας και τεχνολογικής αυτονομίας της αμυντικής βιομηχανίας της
Ένωσης, ώστε να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της. Προκειμένου να επιτυγχάνονται
καινοτόμες λύσεις και να διατηρείται ανοικτή η εσωτερική αγορά, το Ταμείο υποστηρίζει τη
διασυνοριακή συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.

2.3

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Ταμείο παρέχει υποστήριξη τόσο σε δράσεις που αφορούν νέα προϊόντα
και τεχνολογίες όσο και σε δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων
και τεχνολογιών, υπό τον όρο ότι η χρήση ήδη υφιστάμενων πληροφοριών, η οποία είναι
αναγκαία για την εκτέλεση της αναβάθμισης δεν υπόκειται άμεσα ή έμμεσα σε περιορισμούς
από μη συνδεδεμένες με την ΕΕ τρίτες χώρες ή οντότητες μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών.
Μια επιλέξιμη δράση αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:
α.
Δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη
βελτίωση γνώσεων, προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπτικών
τεχνολογιών για την άμυνα, που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στον
τομέα της άμυνας·
β.
Δραστηριότητες
που
αποσκοπούν
στην
αύξηση
της
διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς
παραγωγής και ανταλλαγής δεδομένων, την εκμάθηση κρίσιμων αμυντικών τεχνολογιών,
την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού ή την απόκτηση της δυνατότητας
αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για αμυντικά προϊόντα και τεχνολογίες·
γ.
Μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας για να διερευνηθεί κατά πόσον
είναι εφικτές νέες ή αναθεωρημένες τεχνολογίες, προϊόντα, διεργασίες, υπηρεσίες και
λύσεις
δ.
Σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή
τεχνολογίας, και τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις οποίες
έχει αναπτυχθεί ο σχεδιασμός αυτός, συμπεριλαμβανομένης τυχόν εκτέλεσης τμηματικών
δοκιμών για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·
ε.
Ανάπτυξη πρωτοτύπου για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο
στοιχείο ή τεχνολογία·
στ.

Εκτέλεση δοκιμών για αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή

ζ.

Έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή

η.

Πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή

θ.

Ανάπτυξη τεχνολογιών ή υλικών που αυξάνουν την αποδοτικότητα σε

τεχνολογία

τεχνολογίας·

τεχνολογίας·

ολόκληρο τον κύκλο ζωής αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, η δράση
εκτελείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες
σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και/ή συνδεδεμένες χώρες.
Τουλάχιστον τρεις από τις εν λόγω επιλέξιμες οντότητες, εγκατεστημένες σε τουλάχιστον
δύο κράτη μέλη και/ή συνδεδεμένες χώρες δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό
έλεγχο της ίδιας οντότητας και δεν ελέγχουν η μία την άλλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της
δράσης.
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα, καθώς και
των μελετών, κάθε τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να εκτελείται από μία μόνο νομική
οντότητα.
Προκειμένου οι χρηματοδοτούμενες δράσεις να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα
και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, είναι σημαντικό τα κράτη
μέλη να είναι έτοιμα να προβούν σε κοινή προμήθεια του τελικού αμυντικού προϊόντος ή
χρήση της τεχνολογίας, ιδίως μέσω κοινής διασυνοριακής προμήθειας, στο πλαίσιο της
οποίας τα κράτη μέλη οργανώνουν από κοινού τις διαδικασίες προμηθειών τους, ιδίως μέσω
μίας κεντρικής αρχής προμηθειών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής
βιομηχανίας, θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές, προσανατολισμένες στη ζήτηση και
εμπορικά βιώσιμες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας
δράσεων ανάπτυξης θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι κατ΄
ελάχιστον 2 κράτη μέλη προτίθενται, μεταξύ άλλων μέσω μνημονίου συνεννόησης ή
επιστολής προθέσεων, να προμηθευτούν το τελικό προϊόν ή να χρησιμοποιήσουν την
τεχνολογία, με συντονισμένο τρόπο. Τα κριτήρια χορήγησης για δράσεις ανάπτυξης θα
πρέπει επίσης να συνυπολογίζουν ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί πολιτικά ή νομικά να
χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού το τελικό αμυντικό προϊόν ή
τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο.
Η κοινοπραξία των νομικών οντοτήτων για να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτούμενες
δράσεις ανάπτυξης είναι οικονομικά βιώσιμες, κατά την υποβολή της πρότασής της θα
πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων εθνικών
συνεισφορών, για το υπόλοιπο του κόστους της πρότασης, πέραν αυτού που θα καλύψει
η ΕΕ.

2.4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πέραν από τα Κ-μ της ΕΕ η συμμετοχή στο Ταμείο είναι ανοικτή στα μέλη της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία
για τον ΕΟΧ.
Για να καθίσταται μια πρόταση ως επιλέξιμη για χρηματοδότηση, αξιολογείται
σύμφωνα με τα παρακάτω βαθμολογούμενα κριτήρια:
α.
Συνεισφορά της στην αριστεία ή δυνατότητα ανατρεπτικής προόδου
στον αμυντικό τομέα, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της
προτεινόμενης δράσης παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα
υφιστάμενα αμυντικά προϊόντα ή τεχνολογίες·
β.
Συνεισφορά της στην καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη δράση
περιλαμβάνει πρωτοποριακές ή νέες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες ελπιδοφόρες
μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις ή την εφαρμογή τεχνολογιών ή εννοιών που δεν
εφαρμόζονταν έως τότε στον τομέα της άμυνας, αποφεύγοντας παράλληλα τις περιττές
αλληλεπικαλύψεις·
γ.
Συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής
βιομηχανίας, όταν αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη δράση επιφέρει αποδεδειγμένα θετική
ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κόστους,
δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής
και επιταχύνοντας την ανάπτυξη των εταιρειών σε ολόκληρη την Ένωση·
δ.
Συμβολή της στην αυτονομία της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και
βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας (ΕΒΤΒΑ), μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της
μη εξάρτησης από πηγές εκτός Ένωσης και της ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού,
καθώς και στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σύμφωνα με τις
προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού.
ε.
Συνεισφορά της στη δημιουργία νέων διασυνοριακών συνεργασιών
μεταξύ νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες
χώρες, ιδίως ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με σημαντική συμμετοχή στη
δράση, ως αποδέκτες, υπεργολάβοι ή ως άλλες νομικές οντότητες στην αλυσίδα
εφοδιασμού και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες πλην
εκείνων στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι συνεργαζόμενες νομικές οντότητες της
κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ ή εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης
στ.

Ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης της δράσης.

Επιπλέον, μόνο για δράσεις ανάπτυξης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α.
Συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων της
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων για συνέργειες στο πλαίσιο
των διαδικασιών προμήθειας, συντήρησης και διάθεσης
β.
Συμβολή στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής
βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση μέσω της κατάδειξης από τους αποδέκτες ότι τα
κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιούν, να κατέχουν ή να συντηρούν από κοινού
το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο.
Οι αιτούντες και οι υπεργολάβοι τους είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εφόσον
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα, εφόσον οι δομές εκτελεστικής
διαχείρισής τους βρίσκονται στην Ένωση ή σε συνδεδεμένη χώρα και εφόσον δεν
ελέγχονται από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα ή από οντότητα μη συνδεδεμένης τρίτης
χώρας.
2.5

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (DISRUPTIVE TECHNOLOGIES)

Ποσοστό έως 4% - 8% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του
Ταμείου διατίθεται στην υποστήριξη ανατρεπτικών τεχνολογιών για την άμυνα. Δεδομένου
ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογίες μπορεί να βασίζονται σε έννοιες ή ιδέες που προέρχονται
από μη παραδοσιακούς φορείς του τομέα της άμυνας, το Ταμείο προβλέπει επαρκή
ευελιξία για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων.
3.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα EDF μέσω
κρατικής υποστήριξης και χρηματοδότησης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν
υπόψιν την προτεραιότητα που δίδει το Υπουργείο σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές
του προγράμματος εργασίας, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν μόνο
κατόπιν αιτήματος που θα υποβάλουν με email στο ΥΠΑΜ.
4.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το Ταμείο θα έχει επταετή διάρκεια αρχόμενη από το 2021 και με συνολικό
προϋπολογισμό τα €7,953 δις Ευρώ περίπου. Δύναται να χρηματοδοτεί έως και το 100 %
των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, με την επιφύλαξη της αρχής της
συγχρηματοδότησης.
Κατά παρέκκλιση τις προηγούμενης παραγράφου για τις δράσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 2.3 στοιχείο (ε) η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 20%
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.3

στοιχεία (στ) έως (η), η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν υπερβαίνει το 80% των
επιλέξιμων δαπανών της δράσης.
Δράση που υλοποιείται από δικαιούχο στο πλαίσιο της Μόνιμης διαρθρωμένης
συνεργασίας (PESCO), δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο
κατά 10% επιπλέον.
Επιπλέον ποσοστά χρηματοδότησης προβλέπονται για τη συμμετοχή ΜΜΕ και για
τη συμμετοχή εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Η μέγιστη επαύξηση του κυρίως
ποσοστού μπορεί να φτάσει μέχρι το 35%.
Για τη χρηματοδότηση του εναπομείναντος κόστους των προτάσεων, πέραν της
επένδυσης των συνεργαζόμενων εταιριών ή ερευνητικών κέντρων, υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης μέσω εθνικών συνεισφορών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω
συμβάσεων που συνάπτουν τα Κ-μ που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά ή υποστηρίζουν τις
δράσεις με τις αντίστοιχες κοινοπραξίες.
5.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις του σχεδίου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για
το Πρόγραμμα, τα πνευματικά δικαιώματα που τυχόν θα προκύψουν θα ανήκουν στους
δικαιούχους μέλη των κοινοπραξιών.
Επιπλέον εξειδικεύσεις σχετικά με τη μελλοντική αξιοποίηση των προϊόντων και των
πνευματικών δικαιωμάτων είναι δυνατόν να συμφωνηθούν κατά την σύναψη συμβάσεων
μεταξύ των κοινοπραξιών και των Κ-μ που θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση ή θα
υποστηρίξουν την δράση.
6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Οι κυπριακές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
κοινοπραξίες προτάσεων έργων του Ταμείου, θα πρέπει να διαμορφώσουν συνεργασίες
μέσω δικού τους δικτύου συνεργατών.
Εφόσον κυπριακές επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα εξασφαλίσουν συμμετοχή σε
κοινοπραξία έργου του Ταμείου και επιθυμούν αυτή να τύχει υποστήριξης από το ΥΠΑΜ,
θα πρέπει προς κέρδος χρόνου να ενημερώνουν άμεσα το ΥΠΑΜ, για τη συμμετοχή τους,
συμπληρώνοντας το έντυπο συνοπτικής περιγραφής έργου στο Παράρτημα «Α» και
παρέχοντας επαρκείς αρχικές πληροφορίες για το έργο και τη συμμετοχή τους, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση research.innovation@mod.gov.cy.
Οι τελικές προτάσεις έργων, θα πρέπει με βάση τα σημερινά δεδομένα να
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΥΠΑΜ μέσω του αντίστοιχου Υπουργείου
Άμυνας της χώρας, στην οποία εδρεύει ο επικεφαλής οικονομικός Φορέας της

κοινοπραξίας, μέχρι 29 Οκτωβρίου 2021 και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής
έντυπα: αναλυτική περιγραφή του έργου, προσχέδιο επιστολής πρόθεσης και προσχέδιο
Βασικών Απαιτήσεων.
Επιπλέον, οι κυπριακές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, θα κληθούν να
παρουσιάσουν σε εκπροσώπους του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, την πρόταση στην οποία
συμμετέχουν, στις αρχές μηνός Νοεμβρίου 2021.
H επίσημη υποβολή πρότασης θα πρέπει σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβληθεί έως 9 Δεκεμβρίου 2021 μέσα από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής προτάσεων.
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/europeandefence-fund-edf_en
Σημειώνεται δε ότι βάσει του κανονισμού του Ταμείου, η συμμετοχή κυπριακής
εταιρείας ή ερευνητικού κέντρου σε πρόταση έργου δεν προϋποθέτει απαραίτητα την
υποστήριξη ή χρηματοδότηση του ΥΠΑΜ. Επίσης το ΥΠΑΜ μπορεί να υποστηρίξει και
προτάσεις στις οποίες δεν υπάρχει συμμετοχή κυπριακής εταιρείας ή ερευνητικού
ιδρύματος.

7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Υπουργείο θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις με βάση εσωτερικές διαδικασίες
και κριτήρια περί τα τέλη Νοεμβρίου. Η απόφαση για τις προτάσεις που θα τύχουν στήριξης
θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.
Επιφυλάξεις
Το παρόν έντυπο περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Το παρόν δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι αντικαθιστά
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Κανονισμό του Ταμείου. Σε περίπτωση αντίφασης, οι όροι του
ισχύοντος Κανονισμού του Ταμείου υπερισχύουν. Επίσης το παρόν έντυπο δεν αποτελεί για το
ΥΠΑΜ οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΕΝΤΥΠΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021 EDF
Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από την Κυπριακή εταιρεία/οργανισμό (όπου δεν υπάρχει
εφαρμογή συμπληρώστε Ν/Α)

Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: ………………………………………………………………
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ………………………………………………………………..
(1) Τίτλος Έργου:

(2) Είδος Δράσης:

(3) Θεματική ενότητα:

(4) Εκτιμώμενη Διάρκεια:

(5) Εκτιμώμενο Συνολικό κόστος

(6) Εκτιμώμενο ποσό (ποσοστό)

(7) Εκτιμώμενο ποσό (ποσοστό)

προγράμματος:

χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή

χρηματοδότησης με το οποίο θα

Επιτροπή:

συμβάλουν τα υποστηρίζοντα
Υπουργεία:

(8) Έτος Ίδρυσης Εταιρείας:

(9) Τομείς Δραστηριοτήτων

(10) Αριθμός Εργοδοτουμένων:

(11)) Γενική Περιγραφή Προγράμματος:

Κύριος Στόχος Προγράμματος

Αναλυτικοί Στόχοι Προγράμματος

Περιγραφή Συμβολής Εταιρείας / Ερευνητικού Ιδρύματος στο έργο )

(12) Επιχειρησιακό όφελος:

(14) Τεχνολογίες προγράμματος:

(15) Συμβολή στην καινοτομία:

(16) Επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας στο οποίο στοχεύει :

(17) Απαιτούμενο ποσό (ποσοστό) συγχρηματοδότησης από το ΥΠΑΜ Κύπρου:

(13) Ενδιαφερόμενα Κ-μ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Τίτλος Πρότασης (Πλήρες Όνομα και Ακρωνύμιο)
2. Ποιες

Επιλέξιμες

Δράσεις

περιλαμβάνονται

(πχ

σχεδίαση

προϊόντος,

ανάπτυξη

πρωτοτύπου, δοκιμή, πιστοποίηση κλπ.);
3. Ποια είναι η Θεματική Ενότητα της πρότασης (βλέπε πρόσκληση υποβολής προτάσεων calls for proposals);
4. Ποια είναι η εκτιμώμενη διάρκεια προγράμματος;
5. Ποιο είναι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος προγράμματος;
6. Ποιο το εκτιμώμενο ποσοστό χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί του
συνολικού κόστους του προγράμματος.
7. Απαιτούμενο ποσοστό χρηματοδότησης (συνολικά) από τα συμβαλλόμενα Υπουργεία.
8. Ποιο είναι το έτος ίδρυσης της Κυπριακής εταιρείας/οργανισμού;
9. Τομείς δραστηριότητας εταιρείας / ιδρύματος.
10. Ποιος είναι ο αριθμός εργοδοτουμένων στην εταιρεία/οργανισμό;
11. Γενική Περιγραφή (Κείμενο ως 200 λέξεις με υποπαραγράφους, στο οποίο να περιγράψετε
το έργο που θα αναλάβετε στην Κοινοπραξία και στον τρόπο που θα μεταφερθεί γνώση σε
επιστημονικά πεδία από τη συμμετοχή στην Κοινοπραξία).
12. Ποιο είναι το επιχειρησιακό όφελος (bullets);
13. Συμμετέχοντα Κ-μ στην κοινοπραξία;
14. Ποιες είναι οι τεχνολογίες που αξιοποιούνται-αναπτύσσονται (bullets);
15. Πως συμβάλλει η πρόταση στην καινοτομία;
16. Επίπεδο ωριμότητας. Σε ποιο στάδιο TRL βρίσκεται (ιδέα, μελέτη, σχέδιο, δοκιμαστική
εφαρμογή κλπ);
17. Ποιος είναι ο στόχος χρηματοδότησης από το ΥΠΑΜ Κύπρου σύμφωνα με τα κριτήρια
χρηματοδότησης;

