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Μέρος Α΄-  Ταυτότητα Έργου

1 Πληροφορίες για το έργο

Τίτλος 

Ακρωνύμιο  (8 χαρ.)

Αριθμός φακέλλου

Πίνακας 1 Χρονική Διάρκεια

Συνοδευ
τικό 

Σελίδα

Έναρξη έργου 1

Διάρκεια(<36μην) 1

Λήξη (<31/7/2019) 1

Πίνακας 2  Σημαντικά Στοιχεία Κατάταξης έργου

1 Προγραμματίζω να εκκινήσω μετά την 
υποβολή της αίτησης (Ναι / Όχι)

2 Προγραμματίζω να ξεκινήσω μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (Ναι 
/ Όχι)

3 Ο αιτητής είναι Συνεργασία (Ναι / Όχι) 
αν όχι προχώρα στο 5

4 Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων 
(επιχειρήσεις ή ερευνητικοί οργανισμοί)

5 Η επιχείρηση ή συντονιστής 
επιχείρηση είναι νεοσύστατη

6 Η αίτηση γίνεται στην κατηγορία των 
νεοσύστατων



2 Αιτητής 

Σύνδεση Αιτητή (αιτητών αν είναι συνεργασία) με τις Αιτήσεις των επιχειρήσεων. Η 
σύνδεση είναι ο αριθμός μητρώου της Αίτησης της Επιχείρησης. 

Πίνακας 3  Συνεργαζόμενοι φορείς

 ΑΑ 
Αριθμός 
συνεργαζ
όμενης 
Επιχείρη
σης 

Όνομα Επιχείρησης
Αριθμός 
μητρώου στο 
Σχέδιο

Επιχ
είρη
ση 
ΝΑΙ , 
ΟΧΙ

Νεο
σύστ
ατη 
ΝΑΙ 
,ΟΧΙ

Ερε
υνητ
ικός 
φορ
έας 
ΝΑΙ 
, 
ΟΧΙ

Επιλέξιμη 
χορηγία

1 
Συντονιστή
ς ή μόνος

 
   

2     

3     

4     

5     

ΣΥΝΟΛΟ
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Μέρος Β Βεβαιώσεις και Υπογραφή Αιτητή

3  Βεβαιώσεις αιτητή

Υπογράφοντας την αίτηση, ο αιτητής βεβαιώνει με την παρούσα ότι:

i. τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα του φακέλου  πρότασης (Αίτηση) 
είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, 

ii. το συγκεκριμένο επενδυτικό Σχέδιο ή μέρος του δεν θα χρηματοδοτηθεί από 
άλλο Πρόγραμμα / Σχέδιο, 

iii. κανένα τμήμα του επενδυτικού Σχεδίου δεν έχει ήδη εκτελεσθεί,

iv. αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στο έντυπο 
υποβολής της πρότασης,

v. ο προϋπολογισμός του έργου και τα κόστη είναι σύμφωνα με τα όρια που 
έχουν τεθεί στην προκήρυξη των προτάσεων,

vi. δεσμεύεται να τηρεί:

1. την εθνική νομοθεσία και τους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον,

2. την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την ισότητα ευκαιριών και τη μη 
διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών,

3. τους εθνικούς κανονισμούς και τις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν στις 
κρατικές ενισχύσεις,

4. τους εθνικούς και κοινοτικούς  κανονισμούς για τη δημοσιότητα, 

vii.  δεσμεύεται να: 

1. υλοποιήσει και ολοκληρώσει  το έργο 

2. τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και την χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης 
του έργου

3. τηρεί φάκελο έργου και ξεχωριστό λογιστικό αρχείο

4. υποβάλλει ετήσια έκθεση αντίκτυπου του έργου σε ειδικό έντυπο και να 
συμπληρώνει τα  τα ερωτηματολόγια σχετικά με έρευνα-ανάπτυξη και 
καινοτομία που αποστέλλει η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου  κατά την 
περίοδο των πέντε ετών μετά την ημερομηνία έκδοσης της τελικής 
πιστοποίησης του έργου

viii. δεν έχει καταδικαστική απόφαση εναντίον του  



4 Υπογραφές Αιτητή 

Πίνακας 4-1 Υπογραφές 

Στοιχεία Αιτητή Συνεργαζόμενος 1

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά 

Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα:

Αριθμός Μητρώου Αίτησης Επιχείρησης*:

Υπογραφή Αιτητή Επίσημη Σφραγίδα Αιτητή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Επιχείρησης)  

Τίτλος υπογράφοντα – θέση στο Φορέα

Συντονιστής  Έργου εκ μέρους της 
επιχείρησης (ή/και της συνεργασίας)

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Πίνακας 4-2 Υπογραφές 

Στοιχεία Αιτητή Συνεργαζόμενος 2

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά 

Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα:

Αριθμός Μητρώου Αίτησης Επιχείρησης*:

Υπογραφή Αιτητή Επίσημη Σφραγίδα Αιτητή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Επιχείρησης)  

Τίτλος υπογράφοντα – θέση στο Φορέα

Υπεύθυνος  Έργου εκ μέρους της 
επιχείρησης:

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
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Πίνακας 4-3 Υπογραφές

Στοιχεία Αιτητή Συνεργαζόμενος 3

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά 

Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα:

Αριθμός Μητρώου Αίτησης Επιχείρησης*:

Υπογραφή Αιτητή Επίσημη Σφραγίδα Αιτητή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Επιχείρησης)  

Τίτλος υπογράφοντα – θέση στο Φορέα

Υπεύθυνος   Έργου εκ μέρους της 
επιχείρησης:

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Πίνακας 4-4 Υπογραφές 

Στοιχεία Αιτητή Συνεργαζόμενος 4

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά 

Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα:

Αριθμός Μητρώου Αίτησης Επιχείρησης*:

Υπογραφή Αιτητή Επίσημη Σφραγίδα Αιτητή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Επιχείρησης)  

Τίτλος υπογράφοντα – θέση στο Φορέα

Υπεύθυνος   Έργου εκ μέρους της 
επιχείρησης:

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας



Πίνακας 4-5 Υπογραφές 

Στοιχεία Αιτητή Συνεργαζόμενος 5

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά 

Επωνυμία φορέα στην αρχική γλώσσα:

Αριθμός Μητρώου Αίτησης Επιχείρησης*:

Υπογραφή Αιτητή Επίσημη Σφραγίδα Αιτητή

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Επιχείρησης)  

Τίτλος υπογράφοντα – θέση στο Φορέα

Υπεύθυνος   Έργου εκ μέρους της 
επιχείρησης

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

Μέρος Γ΄ 

5. Αναλυτική Περιγραφή του Καινοτόμου Προϊόντος ή Καινοτομίας
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5.1. Θέμα ή πρόβλημα στο 
οποίο απευθύνεται

(μέχρι δύο  σελίδες)

Να τεθεί το θέμα ή πρόβλημα στο οποίο απευθύνεται το 
καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και οι επιπτώσεις του 
στην οικονομία του τόπου ή στη διεθνή οικονομία.  



5.1 συνέχεια
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5.2. Προηγούμενες 
πρακτικές 

(μέχρι δυο σελίδες)

Προηγούμενες πρακτικές και προϊόντα που 
απευθύνονταν στο ίδιο θέμα.



5.2  συνέχεια
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5.3. Περιγραφή καινοτόμου 
προϊόντος ή υπηρεσίας
και αναμενόμενα 
αποτελέσματα

(μέχρι 2 σελίδες)

Καινοτομία και πλεονεκτήματα του καινοτόμου 
προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με ό,τι 
προηγούμενο υπήρχε. 



5.3 συνέχεια

13/38



5.4. Περιγραφή της διάθεσης του 
προϊόντος, υπηρεσίας στην 
αγορά, ( για την διεργασία , του 
προϊόντος που θα παράγεται από αυτή, 
(μέχρι μια  σελίδα)

Ποια είναι η αγορά και ποιος ο ανταγωνισμός, 
Πως θα βάλεις το προϊόν στην αγορά, Πως θα 
κάνεις κέρδος,  Πως θα κάνεις τις πρώτες 
πωλήσεις; 



5.5. Περιγραφή των κινδύνων 
αποτυχίας και τρόποι 
αντιμετώπισης τους. (μέχρι μια  
σελίδες)

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αποτυχίας; Ποια μέτρα 
έχεις  πάρει για να τους αντιμετωπίσεις; Ποιές 
δεύτερες δυνατές επιλογές υπάρχουν 
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5.6. Περιγραφή των 
σημαντικών προσώπων 
στην ομάδα. (μέχρι μια  σελίδα)

Ποια είναι τα σημαντικά πρόσωπα στην ανάπτυξη του 
προϊόντος;  Ποια τα σημαντικά πρόσωπα στην διοίκηση της 
επιχείρησης; Ποια τα σημαντικά πρόσωπα στις πωλήσεις; 
Ποια τα σημαντικά πρόσωπα στην διαχείριση του έργου. Τα 
σημαντικά πρόσωπα δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν



Μέρος Δ΄

6. Κριτήρια Επιλογής (μπορείτε να αντιγράψετε εδώ  οτιδήποτε από άλλα μέρη της 
αίτησης)

Κ1 Ο βαθμός καινοτομίας και η μοναδικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
στον κόσμο 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30/100

K1.1 Καινοτομία - Προστασία από ανταγωνιστές 15/100

17/38



Κ1.2 Καινοτομία -  Μοναδικότητα και περιβάλλον ανταγωνισμού 15/100



Κ2  Αντίκτυπος (θετική επίδραση) του έργου στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 30/100

Κ2.1 Σημασία του έργου γενικά 15/100
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Κ2.2 Σημασία του έργου για την επιχείρηση, για τις προοπτικές 
συνέχισης του έργου στον Ορίζοντα 2020 και στην αύξηση 
κεφαλαίου της επιχείρησης

15/100



Κ3  Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί (τεχνογνωσία, 
προσωπικό καταρτισμένο, ικανότητα προώθησης, δίκτυα συνεργασίας )

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 20/100

Κ3.1   Η  ικανότητα  της  επιχείρησης  (ή  της  ομάδας)  να  αναπτύξει  το 
καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία

10/20
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Κ3.2 Η κερδοφορία από προηγούμενα έργα και  προηγούμενες   επιτυχίες 
της επιχείρησης (ή της ομάδας)

5/20

Κ3.3   Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 
(ή  της  ομάδας)   και   προοπτική  πωλήσεων  που  αυτά  μπορεί  να 
προσφέρουν.
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Κ4  Πληρότητα της αίτησης  (σαφείς δέσμες εργασίας με λογική χρονική διάρκεια 
και μετρήσιμα παραδοτέα, τεκμηριωμένες επιλέξιμες δαπάνες με λογικό 
κόστος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 20/100

Κ4.1Τεχνική πληρότητα 5/20

Κ4.2 Επάρκεια των δραστηριοτήτων για επίτευξη του στόχου 5/20
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Κ4.3 Η δαπάνη  της πρότασης σε σχέση με την αναμενόμενη κερδοφορία 5/20

Κ4.4 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών μπορεί να επιτευχθεί
5/20



Κ5  Το προτεινόμενο προϊόν ή υπηρεσία εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020

Περιγραφή Ναι / Όχι

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Υποβοήθηση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

Βελτίωση του περιβάλλοντος και συμβολή στην απάμβλυνση της κλιματικής 
αλλαγής

Κατάταξή του στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Συμβολή του στην καταπολέμηση της φτώχειας

Εμπίπτει στις προτεραιότητες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

Σχολιάστε /Τεκμηριώστε:

Κ6 Η αιτούμενη χορηγία είναι ίση ή μικρότερη των €40.000 Βαθμοί 10

Ύψος αιτούμενης Επιχορήγησης *
(Παρακαλώ αντιγράψτε το ποσό από το φύλλο 
εργασίας Προϋπ. και Επιλέξιμων Δαπανών )

Η αιτούμενη χορηγία είναι ίση ή 
μικρότερη των €20.000 Ναι / Όχι

10

Η αιτούμενη χορηγία είναι μεγαλύτερη 
των  €20.000 και μικρότερη των 
€40.000 Ναι / Όχι

Αναλογικά 
από 10 μέχρι 
0
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Κ7 Προοπτικές προώθησης του έργου στις διεθνείς αγορές με συνεργασίες 
ή άλλο τρόπο. Η ανταγωνιστικότητα του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας 
στην αγορά.

5



Μέρος Ε΄

7. Χρονοδιαγράμματα Εργασιών και Δέσμες Εργασίας

Σε αυτό το μέρος μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερο τις σημαντικές Δέσμες 
Εργασίας, τα παραδοτέα και τη συμβολή των σημαντικών προσώπων σε αυτά. (Αν 
χρειαστείτε περισσότερες δέσμες εργασίας μπορείτε να προσθέσετε)
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7.1 Περιγραφή Δεσμών Εργασίας 

Δέσμη Εργασίας  01 Διαχείριση Έργου

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα

Υποβολή πρότασης,  Παρακολούθηση έργου, Επικοινωνία με το Υπουργείο, Ενημέρωση 
Υπουργείο έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό, 
Εξασφάλιση έγκρισης για τις αλλαγές, Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, Παρουσίαση 
των παραδοτέων του έργου σε λειτουργούς του Υπουργείου,  Άμεση ανταπόκριση σε 
αιτήματα του Υπουργείου, Στο τέλος του έργου επικοινωνία με τους αξιολογητές και 
παρουσίαση του τελικού προϊόντος / υπηρεσίας σε αυτούς και εξασφάλιση τελικής 
έγκρισης



Δέσμη Εργασίας  02 

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα
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Δέσμη Εργασίας  03  

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα

 



Δέσμη Εργασίας  04 

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα
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Δέσμη Εργασίας  05 

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα



Δέσμες Εργασίας   

Δέσμες Εργασίας * (αναφέρετε τους 
αριθμούς)

Σημαντικά πρόσωπα και τα καθήκοντα 
τους

Άλλα πρόσωπα και τα καθήκοντα τους

Παραδοτέα
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7.2  Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Υπάρχει στην Αίτηση στο φύλλο εργασίας, να επισυναφθεί με τα συνοδευτικά. Μέρος Θ΄

8. Προϋπολογισμός του Έργου και Επιλέξιμες Δαπάνες
Υπάρχει στην Αίτηση στο φύλλο εργασίας, να επισυναφθεί με τα συνοδευτικά Μέρος Θ. 

Περίληψη του προϋπολογισμού του έργου, αν αντιγραφεί από το φύλλο εργασίας



Μέρος Η΄ Παρουσίαση Έργου σε βίντεο ή παρουσίαση διαφανειών 
και σημειώσεις αιτητή.

9.1 Παρουσίαση βίντεο ή παρουσίαση διαφανειών με ομιλία

Παρουσίαση του έργου σε 5 με 15 λεπτά βίντεο (ή ομιλία με παρουσίαση διαφανειών) 
της βασικής επιχειρηματικής καινοτομίας και του επιχειρηματικού πλάνου. Μπορεί να 
καλύπτει όλα όσα έχουν υποβληθεί και τεκμηριωθεί στην πιο πάνω αίτηση με ένα 
παραστατικό τρόπο, παρουσιασμένα από τους συντελεστές του έργου. 

9.2 Σημειώσεις αιτητή

Οτιδήποτε σημαντικό δεν αναφέρθηκε στην αίτηση και δεν καλύπτεται από τα 
επισυναπτόμενα και που ο αιτητής θεωρεί σημαντικό να αναφερθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ (μέχρι μια σελίδα)
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Μέρος Θ΄   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ  - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Βεβαιώσεις και Έγγραφα Αιτητή που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

# Τεκμήρια ή Άλλα Επισυναπτόμενα Αρ. Σελίδων

1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

2 Προϋπολογισμός του έργου 

3
Μελέτη μοναδικότητας του προϊόντος ή υπηρεσίας και 
δυνατότητα προστασίας του με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας.

4

Αν υπάρχουν, να επισυναφθούν δικαιολογητικά σε σχέση 
με προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικό 
σχέδιο ή με άλλο τρόπο (βλέπε κριτήριο K1.1 Καινοτομία - 
Προστασία από ανταγωνιστές)

5
Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικών Χαρακτηριστικών και 
Λειτουργικότητας της ανάπτυξης/ έργου.

6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

7
Οικονομικές Προβλέψεις που να καλύπτουν μέχρι και την 
πρώτη 5ετή, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. 

8 Σύμφωνο Συνεργασίας

9

Αν υπάρχουν, να επισυναφθούν στοιχεία που να 
στοιχειοθετούν  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (βλέπε κριτήριο 
Κ1.3 Καινοτομία -  Ανταγωνιστικότητα και  προοπτική 
πωλήσεων)

10

Αν υπάρχουν, να επισυναφθούν στοιχεία που να 
στοιχειοθετούν  Προαγορά (βλέπε κριτήριο Κ1.3 Καινοτομία 
-  Ανταγωνιστικότητα και  προοπτική πωλήσεων)

11

Προσφορές/ Συμφωνίες Παροχής Υπηρεσιών

Πιο κάτω, να καταγραφεί η Επιλέξιμη Δαπάνη και ο 
Προμηθευτής, για κάθε προσφορά: 



12 Παρουσίαση βίντεο σε οπτικό δίσκο (ή το 14)

13
Παρουσίαση διαφανειών με ομιλία σε μορφή βίντεο σε 
οπτικό δίσκο και σε έντυπη μορφή ( ή το 13)

14 Ελεύθερο θέμα, αποφασίζει ο αιτητής

15 Ελεύθερο θέμα, αποφασίζει ο αιτητής

Δεν ζητείται τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής διότι με την 
έγκριση ένταξης του έργου στο Σχέδιο η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει ιδιωτικές 
επενδύσεις ή δάνεια. Αν η επιχείρηση τελικά δεν μπορέσει να καλύψει την ίδια 
συμμετοχή δεν θα τις δοθεί χορηγία.  Υπάρχει κίνδυνος μην απορρόφησης των 
εγκεκριμένων χορηγιών για αυτό γίνεται υπερδέσμευση. 
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