
 

Υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας 
 

Πολιτική και υποδομές κοινωνικής καινοτομίας 

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κάποιο κενό σχετικά με τις πάγιες και εγκατεστημένες πολιτικές 
σχετικά με την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά γίνονται σταθερά 
βήματα προς την εγκαθίδρυση σταθερών πολιτικών που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα συγκεκριμένα ταμεία και οργανισμοί που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες και έργα που άπτονται της Κοινωνικής Καινοτομίας είναι τα 
ακόλουθα.  
 
Το CYPEF είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη και την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ενισχύοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση. Τα ποσά που διατίθενται από την κυπριακή 
κυβέρνηση στην CYPEF διατίθενται μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η CYPEF διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). 
http://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm  
 
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων 
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Επιχειρηματικότητας Νέων, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης) ως φορέας υλοποίησης του έργου. 
 
Το Σχέδιο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Νέων περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 2014-2020 “Ανταγωνιστικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. (ΕΤΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την περίοδο 2014-2020. 
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας για 
νέους μέσω οικονομικών ενισχύσεων και σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και 
βιώσιμων ΜΜΕ. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων 
παραγωγής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικότερα στην προώθηση σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, ανταγωνιστικών και 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 
Ο ONEK διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια σε όλες τις πόλεις και παρέχει στους 
ενδιαφερόμενους δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το Πρόγραμμα και την προετοιμασία των νέων για την υποβολή επιχειρηματικού 
σχεδίου και εφαρμογής στο πλαίσιο του Προγράμματος. Υπεύθυνος Νέων είναι η κ. Άννα Λοΐζου 
(τηλ. 00357 22402615, e-mail: aloizou@onek.org.cy). 
 

http://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm


 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
http://www.mcit.gov.cy/  
http://onek.org.cy/  
 
Cyprus Business Angels 
Το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων Κύπρου (CYBAN) είναι ένα επενδυτικό δίκτυο αγγέλων που 
συνδέει τις πιο καινοτόμες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στη χώρα με την έξυπνη 
χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων. Όντας το μοναδικό επενδυτικό δίκτυο Angel στην Κύπρο, 
είμαστε σε μοναδική θέση να συνδυάσουμε προσεκτικά επιλεγμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις 
με τους έμπειρους επενδυτές αγγέλου μας. 
Για την Κύπρο: http://www.cyban.com.cy/en/home   
Για τη ΕΕ: http://www.businessangelseurope.com/SitePages/default.aspx   

 

Διαθέσιμα Κεφάλαια/Επιχορηγήσεις 

Το Βήμα 6 του Οδικού Χάρτη SE4Y παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τη διερεύνηση των 
επιλογών χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας. 
  
Ακολουθεί μια λίστα κεφαλαίων/επιχορηγήσεων που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα στη χώρα σας. Μια λίστα με τα διαθέσιμα κεφάλαια/επιχορηγήσεις 
στην Ευρώπη παρέχεται στην αγγλική έκδοση του Help Desk. 

Πίνακας κεφαλαίων 

Όνομα κεφαλαίων Ομάδα-στόχος 

Excellence Hubs Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής 

αριστείας. χρηματοδότηση ερευνητικών έργων σε κορυφαίους 

τομείς: Επιστήμες Ζωής (€4 εκατ.), Φυσικές Επιστήμες και 

Μηχανική (€4 εκατ.), καθώς και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (€2 εκατ.) 

Research in Enterprises Αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνει τις εταιρείες να αυξήσουν τη 

συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες, ενισχύοντας 

την ανταγωνιστικότητά τους επενδύοντας στην Έρευνα και 

Ανάπτυξη (Ε&Α) για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

  

http://www.mcit.gov.cy/
http://onek.org.cy/
http://www.cyban.com.cy/en/home
http://www.businessangelseurope.com/SitePages/default.aspx


 

Proof of Concept for Technology / 

Knowhow Applications 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που 

υποστηρίζουν την αρχική διερεύνηση πιθανών βιομηχανικών 

εφαρμογών μιας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας. 

The Cyprus Entrepreneurship Fund 

(CYPEF) 

The Cyprus Entrepreneurship Fund (“CYPEF”) Portfolio Risk 

Sharing Loan (“PRSL”) - CALL FOR EXPRESSION OF 

INTEREST TO SELECT FINANCIAL INTERMEDIARIES 

UNDER THE PRSL (eif.org) 

 

https://www.eif.org/what_we_do/equity/calls-for-expression-of-interest/CYPEF/cypef-ceoi.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/calls-for-expression-of-interest/CYPEF/cypef-ceoi.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/calls-for-expression-of-interest/CYPEF/cypef-ceoi.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/calls-for-expression-of-interest/CYPEF/cypef-ceoi.pdf

