
IN BUSINESS 37 

Οι καινΟτΟμιες 
πΟυ περαςαν 
απΟ την επιτρΟπη 
αξιΟλΟγηςης 
ανερχΟνται 
ςε μερικες 
εκατΟνταδες και 
πΟλλες απΟ αυτες 
κριθηκαν απΟ 
αξιΟθαυμαςτες 
μεχρι εντυπωςιακες

ςτα ςκαρια 
βριςκεται 
καμπανια, η ΟπΟια 
ςχεδιαςτηκε για 
να πρΟςελκυςει 
αιτηςεις απΟ τΟν 
πρωτΟγενη τΟμεα, 
Οπως, γεωργια, 
κτηνΟτρΟφια και 
ιχθυΟκαλλιεργεια
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Έμφαση στον 
πρωτογενή τομέα

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΕΒ 2019

Τη 13η τους χρονιά διανύουν φέτος τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας, ο θεσμός που αναδεικνύει 
την κυπριακή καινοτομία και στο πλαίσιο του οποίου έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί 45 νομικά 
πρόσωπα, υπηρεσίες και οργανισμοί του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υποβολή 
των αιτήσεων για τις επόμενες βραβεύσεις έχει ήδη αρχίσει, με τελευταία ημερομηνία τη 10η Μαΐου 
2019. Για τον διαγωνισμό, που φέτος δίδει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, μας μίλησε ο διευθυντής 
του τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ, Αντώνης Φραγκούδης.

«Έ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΡΕΤΤΟΥ

Τι είδους καινοτομίες 
αφορούν οι αιτήσεις που 
λαμβάνετε;
Κυρίως οι αιτήσεις που 
παίρνουμε από τον τομέα 
των υπηρεσιών αφορούν 

καινοτομίες που βασίζο-
νται σε εφαρμογές εξει-
δικευμένων εφαρμογών/ 
λογισμικών. Ακολουθεί 
ο ευρύτερος δημόσιος 
τομέας και σε μικρότερο 
βαθμό ο μεταποιητικός.
Εκεί που πραγματικά 
αντιμετωπίζουμε πρό-

 χει ήδη ξεκινή-
σει η καμπάνια 
επικοινωνίας για 
τον διαγωνισμό, 

η οποία περιλαμβάνει πέ-
ραν της ενημέρωσης των 
επιχειρήσεων - μελών μας, 
διαφημίσεις και άρθρα σε 
περιοδικά, τοποθετήσεις 
σε στοχευμένες ιστοσελίδες 
και σε ηλεκτρονικά δελτία 
Τύπου και σύντομα ραδι-
οφωνική εκστρατεία, με 
στόχο την προσέλκυση υπο-
ψηφιοτήτων από επιχειρή-
σεις που δεν ανήκουν στην 
ομοσπονδία μας», σημείωσε 
ο κ. Φραγκούδης.
Η συμμετοχή στον δι-
αγωνισμό γίνεται με τη 
συμπλήρωση σχετικών 
αιτήσεων, που βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα www.
innovationawrd.orb.org.
cy και μπορεί κανείς να τις 
υποβάλει είτε ηλεκτρονικά 
είτε ταχυδρομικώς ή ακόμα 
και να τις παραδώσει στα 
γραφεία της ΟΕΒ σε Λευ-
κωσία και Λεμεσό. 

Ποιοι δικαιούνται να 
λάβουν μέρος στον διαγω-
νισμό; 
Δικαίωμα συμμετοχής στον 
διαγωνισμό έχουν νομικά 
πρόσωπα - εταιρεία, συνε-
ταιρισμός, άλλη νομική 
υπόσταση - από όλο 
τα φάσμα της οικονο-
μικής δραστηριότητας, 
καθώς και υπηρεσίες ή 
οργανισμοί του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, 
που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο. 
Πόσες αιτήσεις 
υποβάλλονται κάθε 
χρόνο;
Κατά μέσο όρο λαμ-
βάνουμε κάθε χρόνο 
γύρω στις 30 αιτήσεις 
για τις τέσσερις κα-
τηγορίες βραβείων 
που απονέμονται 
- πρωτογενής τομέ-
ας, μεταποιητικός, 
ευρύτερος δημόσιος 
και υπηρεσίες, από τις 
οποίες προέρχεται η 
πλειοψηφία των ενδιαφερο-

μένων. Και αυτό μπορεί να 
δικαιολογηθεί, καθ’ ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές εκπρο-
σωπούν ένα ευρύ φάσμα 
της οικονομικής δραστηριό-
τητας του τόπου. 

πως επιλεγΟνται 
Οι υπΟψηφιΟι 
Ποια είναι τα κριτήρια 
επιλογής των υποψηφίων; 
Κυριότερα από τα κριτήρια, που λαμβά-
νονται υπόψη και συνεκτιμώνται κατά 
την αξιολόγηση των αιτήσεων, είναι τα 
ακόλουθα:
� H καινοτομία και η λογική, η ανάγκη, 
αλλά και ο σκοπός για τον οποίο δημι-
ουργήθηκε η ιδέα, καθώς και το σκεπτικό 
προσέγγισης κι ανάπτυξής της.
� Οι τρόποι με τους οποίους η καινοτομία 
δημιούργησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην επιχείρηση, τον οργανισμό ή την 
υπηρεσία.
� Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη λει-
τουργία της επιχείρησης, του οργανισμού 
ή της υπηρεσίας από την υιοθέτηση της 
καινοτομίας.
� Οι επιδράσεις στην οικονομική κατά-
σταση της επιχείρησης, του οργανισμού 
ή της υπηρεσίας από την υιοθέτηση της 
καινοτομίας.
� Τα επιχειρήματα ως προς την πρωτοτυ-
πία και την αυθεντικότητα της ιδέας.
� Η εφαρμογή της καινοτομίας και οι 
πιθανές επιπτώσεις στην προστασία ή τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος.
� Οι τρόποι με βάση τους οποίους υποκι-
νείται και αναπτύσσεται η καινοτομία στη 
διεύθυνση και το προσωπικό. 
� Η οικονομική κατάσταση του αιτητή 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια (κύκλος 
εργασιών, κερδοφορία, αύξηση πωλήσε-
ων και μερίδιο αγοράς).
Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή αξι-
ολόγησης του βραβείου, αν το κρίνει 
απαραίτητο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
επιπλέον στοιχεία ή ακόμα και να πραγ-
ματοποιήσει κατ’ ιδίαν επισκέψεις στις 
επιχειρήσεις προτού αποφασίσει για τους 
νικητές. 

βλημα, σχεδόν 
κάθε χρόνο, 
είναι στην προ-
σέλκυση ενδια-
φερομένων από 
τον πρωτογενή 
τομέα, δηλαδή 
από επιχει-
ρήσεις που 
ασχολούνται με 
κλάδους, όπως, 
η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, 
η ιχθυοκαλ-
λιέργεια, τα 
λατομεία και 
η δασοκομία. 
Για τον λόγο 
αυτό βρίσκεται 
στα σκαριά διαφημιστική εκστρατεία, 
η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον 
τομέα αυτό.
Πώς κρίνετε τη μέχρι σήμερα πορεία 
του θεσμού; 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 12 
φορές από το 2006 μέχρι σήμερα κι έχουν 
δοθεί 45 βραβεία. Οι καινοτομίες που 
πέρασαν από το μικροσκόπιο της επιτρο-
πής αξιολόγησης ανέρχονται σε μερικές 
εκατοντάδες και πάρα πολλές από αυτές 
κρίθηκαν από αξιοθαύμαστες μέχρι και 
εντυπωσιακές. Σίγουρα υπάρχουν επιχει-
ρήσεις και οργανισμοί που ξεχωρίζουν, γι’ 
αυτό και τους επιβραβεύουμε. Όμως, το 
σημαντικό είναι ότι μέσα από τον διαγωνι-
σμό διαπιστώνουμε πως έχει δημιουργηθεί 
κουλτούρα καινοτομίας.

Πώς έχετε οδηγηθεί 
στη διαπίστωση 
αυτή;
Από το ενδιαφέρον 
που συνεχώς μεγα-
λώνει, καθώς τόσο 
οι συμμετοχές όσο 
και τα τηλεφωνήμα-
τα που δεχόμαστε 
από ενδιαφερόμε-
νους είναι πολλά.                                                        
Η όλη φιλοσοφία του 
θεσμού συμβάλλει 
στο να γίνεται ευρύ-
τερη ευαισθητοποίη-
ση των επιχειρήσεων 
για την καινοτομία, 
την έννοια και τα 
οφέλη της. Ενθαρρύ-

νονται οι εργαζόμενοι να εισηγούνται και 
να εργάζονται για την εφαρμογή καινοτό-
μων μεθόδων και προϊόντων. Παρατηρεί-
ται ακόμα ενδιαφέρον από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα για διαγωνισμούς και ειδικές 
διαλέξεις και γενικότερα κινητοποιείται η 
κοινή γνώμη για την καινοτομία, τη δημι-
ουργικότητα και την έρευνα.
Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία 
που μου δίδεται, θα ήθελα να καλέσω 
όσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς έχουν 
καινοτομήσει και μπορούν να το αποδεί-
ξουν έμπρακτα, να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό και να διεκδικήσουν την 
αναγνώριση που τους αξίζει. 

Για πληροφορίες κι αιτήσεις υποψηφιότητας: 
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