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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΗΠΕΙΡΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020  

ΔΡΑΣΗ  : 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς 
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και 
βιοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Ηπείρου»  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΥΔ & ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                              

: 6.150.000 € (δημόσια δαπάνη) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                            : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου με τους εξής τρόπους: i) μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών 

σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών 

μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή ii) από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με 

οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, 

όπως έχει προκύψει μετά από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) (www.peproe.gr).  

 

Η ένταξη των ερευνητικών θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:  

 

 Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που 
παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας. 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού 
κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας. 

 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της αξιοποίησης υποπροϊόντων και 
παραπροϊόντων.   

 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και σύγχρονα 
συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσης τους.  

 Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες). 

 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών 
βασισμένων στην  χλωρίδα της περιφέρειας. 

 Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), μελέτη 
/ανάπτυξη /εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και 
αισθητήρες /βιοαισθητήρες, καθώς και την ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων, ελέγχους παρουσίας 
επιβλαβών και τοξικών ουσιών, εκτίμησης της τοξικότητας και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, πληροφορικής και 
διαχείρισης των δεδομένων. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και 
καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των 
Δημιουργικών Βιομηχανιών. 

 

Στους εν λόγω τομείς, οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν στην ακόλουθη κατηγορία: 

 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας 
και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, 
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.   

 

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες  κατηγορίες, είτε συνδυασμό περισσοτέρων. 

http://www.peproe.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Ειδικότερα για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 
δυνατή η πειραματική ανάπτυξη μέχρι τος στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων. Η δοκιμή νέων προϊόντων ή 
διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών 
και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της 
Συνθήκης δε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ενώ εάν 
το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει στο Παρ. Ι της Συνθήκης τότε είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 
επομένως καις το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Τα προϊόντα του Παρατήματος Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. αναφέρονται στο 
συνημμένο Παράρτημα Χ της παρούσας πρόσκλησης.  

 

 

 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς. Συγκεκριμένα: 

α. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να 

πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ) να 

περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης.  

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, 

Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις.  

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ VI 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με τη οποία μια 

ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

 Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους, όπως 

παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή /και οι θυγατρικές 

τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.  

β. Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας : κάθε οντότητα  με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, 

βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.  

Στην πρόταση (σε περιπτώσεις συνεργασίας) δύναται να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων άλλων Περιφερειών  της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς 

όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κίνητρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη 

εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη 

επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Ήπειρος 6.150.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 6.150.000 € 
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5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία δαπανών για τους 

φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Ανάλογα το άρθρο του Καν. Ε.Ε. 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται 

σύμφωνα με το Άρθρο 25 Ενισχύεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες 

πραγματοποιούνται μετά την υποβολής ης αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:  

 Δαπάνες προσωπικού.  Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό 

υποστηρικτικό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Η αμοιβή του προσωπικού είναι 

επιλέξιμη μέχρι το όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού και το μέγιστο όριο 

μικτού κόστους ανά ανθρωπομήνα έχουν ως εξής: 

o Έως 4.000€ / ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ για έμπειρο ερευνητή 

o Έως 2.500€ / ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ για ερευνητή 

o Έως 1.500€ / ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ για τεχνικό προσωπικό 

o Έως 1.000€ / ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ για βοηθητικό προσωπικό 

 Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το 

έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες 

θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης 

 Δαπάνες Τρίτων για ανάθεση έρευνας  επί  συμβάσει, τεχνογνωσία και  διπλώματα ευρεσιτεχνίας  που  αγοράστηκαν  ή  

ελήφθησαν  με  άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές,  καθώς  και  δαπάνες  για συμβουλευτικές  και ισοδύναμες 

υπηρεσίες  χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο. 

o Έρευνα επί συμβάσει (Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

o Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

o Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς μεταφοράς γνώσης , της 

απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και 

κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ή παροχή βάσεων δεδομένων, 

βιβλιοθηκών, ερευνών αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.  

 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και 

συναφών προϊόντων,  που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

o Αναλώσιμα 

o Μετακινήσεις – διαμονής – αποζημίωσης των μελών της ερευνητικής ομάδας  

o Συμμετοχή σε εκθέσεις και δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων (έξοδα προβολής- προώθησης και 

δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 

o Απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

o Δαπάνες ορκωτών λογιστών 

 Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας 

Μόνο για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς που θα χρηματοδοτηθούν με βάση το άρθρο 2.1.1 σημείο 19 της Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την  

καινοτομία» (2014/C 198/01), όταν διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα λάβει 100% χρηματοδότηση),  δηλαδή 

για αυτούς για τους οποίους δεν ισχύει ο ΓΑΚ και δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση, προβλέπονται έμμεσες δαπάνες που δεν 

συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου  , αλλά μπορούν να προσδιοριστούν και τεκμηριωθούν από το λογιστικό σύστημα 

του δικαιούχου ως δαπάνες πραγματοποιούμενες σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες οι οποίες αποδίδονται στο έργο 

(δηλαδή διοικητικές δαπάνες/δαπάνες προσωπικού, όπως: δαπάνες διαχείρισης, δαπάνες για λογιστή κλπ., δαπάνες για 

τηλέφωνο, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) και είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών, σε ποσοστό ίσο ή  

μικρότερο του 15% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για 

υπεργολαβική ανάθεση. (ΕΚ. 1303/2013, άρθρο 68. Παρ. 1, περίπτωση γ, ΕΚ. 480/2014, άρθρο 20, ΥΠΑΣΥΔ άρθρο 23 και 25).  
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6. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις  

Μικρές 
Επιχειρήσεις  

Βιομηχανική/ Εφαρμοσμένη Έρευνα  50% 60% 70% 

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις 
παρακάτω προϋποθέσεις:                                                                                                                                         

65% 75% 80% 

Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν 
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:                                                                           

i) Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:  

−μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία 
είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει 
άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή − 

−μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων 
οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι 
φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και 
έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των 
ερευνών τους 

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω 
συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης 
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού 
ανοικτής πηγής.  

Πειραματική Ανάπτυξη (Experimental development) 25% 35% 45% 

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον 
καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου 
ύψους ενίσχυσης βιομηχ. Έρευνας  (βλ. ανωτέρω) 40% 50% 60% 

Μελέτες σκοπιμότητας 50% 60% 70% 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.150.000€. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 

κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ 

και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχείρησες και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων θα πρέπει να 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Δαπάνες προσωπικού   

1.1. Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού 
με μισθωτή εργασία έως 35% 

1.2. Αμοιβές νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας - μισθωτή σχέση εργασίας έως 90% 

1.3. Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έως 60% 

2. Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό   

2.1 Πάγιος εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, 
εργαλεία) έως 20% 

3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει  (Αμοιβές Τρίτων - 
Υπεργολαβίες)   

3.1. Δαπάνες Έρευνας υπό Συμβάσει από Νομικά Πρόσωπα έως 40% 

3.2. Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά Πρόσωπα έως 40% 

4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας / Δαπάνες για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες έως 5% 

5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας έως 10% 

6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες   

6.1 Δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις έως 5% 

7. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών έως 15% 

8. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για 
ΜΜΕ έως 20% 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 3 έτη.  

 

Η  ημερομηνία έναρξης κάθε ΄έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεταγενέστερη 

της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση.     

 

Παράταση της διάρκειας υλοποίησής των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της αρχικής διάρκειας του έργου, μπορεί 

να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  σε διάστημα 

τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίησης 

της αντίστοιχης Απόφασης  Ένταξης – Χρηματοδότησης.  
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8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο ποσό το οποίο περιγράφεται στη 

Σύμβαση του έργου (ανάμεσα στη ΔΙΑΠ και το «Συμβαλλόμενο Μέρος» / Δικαιούχο της πράξης).  

 

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό 

της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης – το ποσοστό αυτό ισχύει τόσο για το σύνολο των εταιριών σύμπραξης όσο και για κάθε 

δικαιούχο χωριστά. Η τελευταία δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της 

δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες του δικαιούχου για το σύνολο του έργου. 

 

Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από τη ΔΙΑΠ γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασμό, που ο Δικαιούχος έχει δηλώσει στη ΔΙΑΠ και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  

 

8.1. Καταβολή Α’ δόσης ενίσχυσης  

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται στο 40% της εγκεκριμένης 

ενίσχυσης.  

 

Για την είσπραξη της α΄ δόσης απαιτείται η υποβολή από τον δικαιούχο των παρακάτω δικαιολογητικών: 

Α) Αθεώρητο τιμολόγιο (επιχορηγήσεων) του άρθρου 6 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης Στοιχείων (ΚΦΑΣ)  

Β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Γ)Επωνυμία της Τράπεζας του δικαιούχου και σχετικό αριθμό IBAN 

Δ) Μόνο από τις επιχειρήσεις, εγγυητική επιστολή προκαταβολής ίση με το ποσό της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 

δικαιούχο. Εξαιρούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.5 του Νόμου 1514/1985 και 

των τροποποιήσεων αυτού. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα απελευθερώνεται μετά από την πιστοποίηση δαπανών ύψους 

ίσου ή μεγαλύτερου του 40% του συνολικού π/υ του δικαιούχου.  

Ε) Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση / ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί 

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίας, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις 

σχετικές διατάξεις.  

 

Εναλλακτικά:  

1. Στην περίπτωση, που η επιχείρηση δεν επιθυμεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή , η α’ δόση ενίσχυσης δεν θα καταβάλλεται 

μέχρι την πιστοποίηση δαπανών  ίσων με το 40% του συνολικού π/υ του δικαιούχου.  

2. Η εγγυητική επιστολή αποδίδεται εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσης της μετά από την προσήκουσα εκτέλεση του 

έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος και την αξιολόγησή τους,  

3. Η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται και χωρίς τη κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής , μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών Escrow 

Accounts».  

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο σε ένα μήνα από τη  σχετική ειδοποίηση της ΔΙΑΠ. Στην 

αντίθετη περίπτωση, εάν η ΔΙΑΠ κρίνει ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες υλοποίησης μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης του έργου, μπορεί να εξετάσει την περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης του έργου.  

 

8.2. Καταβολή ενδιάμεσης δόσης ενίσχυσης  

Ο χρόνος καταβολής της ενδιάμεσης δόσης εξαρτάται από την διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα: 

 Για έργα διάρκειας ως 18 μήνες προβλέπεται μια ενδιάμεση καταβολή, ύψους 40% της εγκεκριμένης ενίσχυσης μετά τους 

πρώτους 6 μήνες υλοποίησης του έργου.  

 Για έργα από 19 μήνες ως 24 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, ύψους 40% της εγκεκριμένης, μετά το 1Ο έτος 

υλοποίησης του έργου.  

 Για έργα από 25 μήνες ως 36 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, ύψους 40% της εγκεκριμένης, μετά το ήμισυ 

υλοποίησής του έργου.  
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Η ενδιάμεση δόση καταβάλλεται μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και τον αντίστοιχο ενδιάμεσο έλεγχο και 

εφόσον οι πιστοποιημένες δαπάνες του έργου καλύπτουν ποσοστό του προϋπολογισμού ίσο ή μεγαλύτερο του 80% του συνολικού 

π/υ του έργου. Σε περίπτωση, που δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη ενδιάμεση έκθεση προόδου ή η απορρόφηση είναι χαμηλότερη 

από το 80% της ήδη καταβληθείσας δόσης, η αντίστοιχη δόση δεν καταβάλλεται έως τη υποβολή της επόμενης έκθεσης και τη 

διενέργεια του αντίστοιχου ελέγχου.  

 

8.3. Καταβολή αποπληρωμής   

Το υπόλοιπο (20%) της εγκεκριμένης ενίσχυσης καταβάλλεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, την υποβολή 

της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης, την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τη ΔΙΑΠ, την έκδοση της 

έκθεσης τελικής πιστοποίησης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης.  

 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  

(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου  

και ώρα 14:00. 

 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ σε  pdf αρχεία.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προγράμματος η συνεργασία με μία 

εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων κρίνεται ουσιαστική καθώς δύναται να εξασφαλίσει την υποβολή μίας ολοκληρωμένης 

και ορθής αίτησης, καθώς και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του επιχειρηματικού σας σχεδίου. 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis

