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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) 2014 -2020»  

ΔΡΑΣΗ  : 

«Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών 
φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε 
τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας»  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                              

: 2.500.000 € (δημόσια δαπάνη) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                            : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν 

προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που 

επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής (γενικά) , Οινοποιίας – 

Αμπελουργίας, Γουνοποιίας οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). 

Ο κύριος ρόλος του ΕΤΠΑ είναι η υποστήριξη της μετατροπής της γνώσης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή, η 

εφαρμοσμένη έρευνα, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταφορά τεχνολογίας, η δημιουργία γραμμών πιλοτικής παραγωγής και επικύρωσης 

προϊόντων, καθώς και πρώτης παραγωγής, κλπ. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 

651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν: 

 Καινοτομία. 

 Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα. 

 Πειραματική ανάπτυξη. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν 

στη Βασική Έρευνα.  

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 
παρακολούθησης:  

Πίνακας Δείκτες εκροής 

Ε.Π: Α.Π: ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

2014GR16 
M2OP014 1 ΕΤΠΑ  1b 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ -

2023 

CO01 
Παραγωγικές Επενδύσεις : Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Αριθμός Μετάβασης 10 

CO26 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα Αριθμός Μετάβασης 8 

     
     Πίνακας Δείκτες αποτελέσματος 

Ε.Π: Α.Π: ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

2014GR16 
M2OP014 1 ΕΤΠΑ  1b 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ -

2023 

Τ2002 
Επενδύσεις επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Αριθμός Μετάβασης 15.000.000 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η παρούσα Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ. 

Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους κλάδους της 

περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί τα αντίστοιχα 

εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης: 

- Κλάδος αγροδιατροφής 

- Κλάδος οινοποιίας – αμπελουργίας 

- Κλάδος γουνοποιίας. 

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) στους Θεματικούς τομείς, ενδεικτικοί υποτομείς είναι : 

 Της αγροδιατροφής και της οινοποιίας – αμπελουργίας 

 Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής 

 Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 

 Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής 

 Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής 

 Διατροφή και υγεία 

 Ασφάλεια τροφίμων 

 Τεχνολογίες μεταποίησης 

 Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και 
προώθησης στην αγορά. 

 Της γουνοποιίας 

 Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων 

 Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 

 Αύξηση της παραγωγικότητας 

 Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

 Ασφάλεια προϊόντων 

 Τεχνολογίες μεταποίησης 

 Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης και προώθησης 
στην αγορά. 

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να δηλώσουν ποιο 
θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ και να τεκμηριώνεται 
η συνεισφορά των προτάσεων στους ανωτέρω κλάδους. Οι εν λόγω κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική δυναμική 
για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση επιχειρηματικού και καινοτομικού δυναμικού το οποίο 
θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη 
σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε οι 
συγκεκριμένοι κλάδοι να αποτελέσουν πυρήνα δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα και των δράσεων κρίνεται κατά την αξιολόγηση. 

Στους εν λόγω τομείς οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες : 

Ι) 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. 

ΙΙ) Δραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) 

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

 
 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιποί φορείς που 

αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί φορείς. Συγκεκριμένα: 

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

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

 Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 

31/12/2016 έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους ισολογισμούς 

τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία 

 Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης 

δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. 

 Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει 

της παρούσας πρόσκλησης 

 Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να 

πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 

 Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 

(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, 

Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]). 

 Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 «Ορισμός 

Προβληματικής», της παρούσας πρόσκλησης). 

 Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την 

οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά . 

 Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει 

για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές 

εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 

 Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και 

εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, 

 Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), 

περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Δυτική Μακεδονία 2.500.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ : 2.500.000€ 
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ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο. 

 Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς 

χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους. 

 Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου 

των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση επιχείρησης με λιγότερους από τρεις (3) 

δημοσιευμένους ισολογισμούς/ ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου 

εργασιών όσων ισολογισμών έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης. 

 Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, συνδέεται με τομείς 

προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Ι.1.5, «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». 

 Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει 

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

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

προς χρηματοδότηση. 

 Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί 

σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

 Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι 

εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό 

μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από 

κοινού(καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι) 

 Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 

χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising. Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ). 

 

β. Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία Επιχείρηση) : κάθε 

οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και 

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον 

τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής 

έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω 

δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή 

διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές 

δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, 

όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα 

ερευνητικά του αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί 

φορείς: 

 διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) 

 διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου 

 διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου. 

 

γ. Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία 

Επιχείρηση):  Οι ακόλουθες οντότητες: 

a) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 
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4270/2014 (Α' 143), 
b) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, 

Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.), 
c) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος, 
d) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013, παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του 

Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης και 
δύνανται να χρηματοδοτηθούν κατ’ αναλογία με τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 7.2.1 της παρούσας και η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο 
να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και 
να λάβει χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

I. Οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01). 

II. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας. 
III. Τα αποτελέσματα της έρευνας από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη 

αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, 
δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και 

IV. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του 
Φορέα. 

V. θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή λογιστική 
παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα, 

VI. δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα 
επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας. 

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, οι φορείς αυτοί θα δηλώνονται ως «Λοιποί φορείς που 

αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». 

Σε περίπτωση που δεν πληρείται το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων τότε ο εν λόγω φορέας 

χρηματοδοτείται για την παρούσα δράση ως επιχείρηση και ακολουθεί τις προβλεπόμενες εντάσεις 

ενισχύσεις για επιχειρήσεις. 

 

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, οι οποίες 

δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις : 

1. Μία Επιχείρηση , 

2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, 

3. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα 

ερευνητικά τους τμήματα. 

4. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου 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 ης παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του 

ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

Σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 

συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του 

επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την 

ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

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 και το Άρθρο 28 
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Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ 

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 3.000€ / ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ για έμπειρο ερευνητή 

o Έως 2.000€ / 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 για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά 

τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι 

οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 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 Δαπάνες Ταξιδίων. Μετακινήσεων – διαμονής – αποζημίωσης των μελών της ερευνητικής ομάδας  

o Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων, που σχετίζονται άμεσα με το έργο, 

δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις και οποιεσδήποτε δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων, 

έξοδα προβολής, προώθησης και δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

o Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, 

δημιουργία ιστοσελίδας κλπ). 

Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας, που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

Άρθρο 36 της ΥΑΕΚΕΔ. 

o Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της 

ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της Πράξης, σύμφωνα με τα όσα 
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αναφέρονται στην παράγραφο 11.2.2. 

o Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. 

o Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές 

δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

 Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας 

Άρθρο 25 Ενισχύεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 

 οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών 

άυλων στοιχείων ενεργητικού· 

 οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, 

προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν 

αντικαθιστά άλλο προσωπικό· 

 οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. 

ΜΟΝΟ για φορείς που αντιμετωπίζονται σαν Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων που θα 

συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι σε συνεργατικά έργα, και 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 διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

(και θα λάβουν 100% χρηματοδότηση), δηλαδή γι’ αυτούς που η χρηματοδότησή τους δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση και, άρα, δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΕΕ651/2014, προβλέπονται έμμεσες δαπάνες. Οι 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).  

 

6. ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων εξαρτάται από το 
χρησιμοποιούμενο άρθρο / Κανονισμό και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη). 
 
Ειδικά για τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και τους φορείς που αντιμετωπίζονται σαν 
τέτοιοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δυνάμει Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το 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 ένας Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων έχει τις εξής 
προϋποθέσεις: 
Οι κύριες δραστηριότητες του είναι: 

- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων. 

- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

- ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση και είτε 

- η χρηματοδότηση αφορά τις κύριες δραστηριότητες του είτε 

- το σύνολο των τυχόν κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης επανεπενδύεται στις κύριες 
δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής, 

τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων δεν υπόκειται στους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 
19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβει χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των επιλέξιμων 
δαπανών. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις τότε ο Οργανισμός έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων χρηματοδοτείται για την παρούσα δράση ως επιχείρηση και ακολουθεί τις προβλεπόμενες 
εντάσεις ενισχύσεις για επιχειρήσεις. 
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Η ένταση της ενίσχυσης ανά άρθρο κατηγορία έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων 
προσδιορίζεται ως εξής: 
 
i) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις  

Μικρές 
Επιχειρήσεις  

Ένταση ενίσχυση για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 Αρθ.25) 

Βιομηχανική/ Εφαρμοσμένη Έρευνα  50% 60% 70% 

Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημένη 
κατά 15% 

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% 
 
 
ii) Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ» 
 
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο ΜΜΕ επιχειρήσεις. Στην ειδική 
περίπτωση των ενισχύσεων για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, η ένταση 
της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό 
ποσό της ενίσχυσης για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας δεν υπερβαίνει τα 
200.000 ευρώ ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. 
 

  
Μεγάλες 

Επιχειρήσεις  
Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές και Πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις  

Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ.28) 

Καινοτομία για ΜΜΕ   50% 

 
Σημείωση: Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να υποβάλουν 
Επενδυτικά Σχέδια «Πειραματικής Ανάπτυξης», και εφόσον βεβαίως πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα πρέπει 
θα υποβάλουν την πρόταση τους ακολουθώντας τον ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25, Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης). 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.500.000€. Ο επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να 

υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€), 

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:  

Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ % 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ή 

%,στον επιχορηγούμενο Π/Υ 
του έργου ή μέγιστο ποσό (€) 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25, Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης 

1.  Δαπάνες προσωπικού 

1.1 

Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού 
προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας 

€ % 35% 

1.2 

Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας - μισθωτή σχέση εργασίας 

€ % 70% 

1.3 
Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου  € % 70% 

2. Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού       

2.1 

Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός, 
(λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα 
χρήσης τους εντός της διάρκειας του έργου) 

€ % 40% 

3. Δαπάνες κτίρια και γήπεδα € % 35% 

4. 

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

      

4.1 

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ 
(Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες) 

€ % 40% 

4.2 Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας € % 30% 

4.3 

Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για 
ΜΜΕ 

€ % 20% 

5. 

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες 

      

5.1 Δαπάνες Υλικών και εφοδίων     10% 

5.2 Δαπάνες Αναλωσίμων     15% 

5.3 
Συμπληρωματικές Δαπάνες (δημοσιότητα, ορκωτοί 
λογιστές κλπ) 

    10% 

5.4 
Δαπάνες Μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου     5% 

6 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας       

6.1 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας € % 5% 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28, Δαπάνες για έργα Καινοτομίας ΜΜΕ 

7. 

Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά 
άυλα στοιχεία ενεργητικού 

      

7.1 

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ 
(Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)  

    40% 

7.2 Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας     30% 

7.3 

Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για 
ΜΜΕ 

    20% 
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8 

Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής 
ειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί 
προς τον σκοπό του έργου 

      

8.1 

Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας 

€ % 100% 

8.2 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου € % 70% 

9 

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. 

      

9.1 

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 

€ % ≤ € 14.000 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες (κατ’ ελάχιστον 18 μήνες) από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.  

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 υλοποίησης των έργων, έξι (6) μηνών του έργου, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση 

τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, σε διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν την 

τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η έγκριση της παράτασης από την ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-

Χρηματοδότησης 

 Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) Μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι της καθυστέρησης. 

 

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 στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και το «Συμβαλλόμενο Μέρος» / Φορέα εταίρο 

του έργου). 

 

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 την ΕΥΔΕΠΠ Δυτικής Μακεδονίας γίνεται με την κατάθεση του 

αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο Δικαιούχος έχει δηλώσει στην ΕΥΔΕΠΠ Δυτικής Μακεδονίας 

και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  

 

8.1. Καταβολή ενίσχυσης σε επιχειρήσεις 

Α) Προκαταβολή (δυνητική)  

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας 

χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο 

προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την 
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καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο 

δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση 

 

Η προκαταβολή συμψηφίζεται με την ενδιάμεση καταβολή ή με την αποπληρωμή του έργου σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει ενδιάμεση καταβολή 

 

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες 

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του 
έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. 
 
Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές, μαζί με την τυχόν ληφθείσα προκαταβολή, στον εκάστοτε δικαιούχο, δεν 
μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. . Καταβάλλεται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 
δια του ΠΤΑ ΔΜ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από διοικητικό έλεγχο που διενεργήσει η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, 
πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 
επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης και το ανάλογο φυσικό 
αντικείμενο. 

 

Γ) Αποπληρωμή  

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του και την 
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος 
του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των 
απαιτήσεων της απόφασης ένταξης. 

 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης ενίσχυσης το 

αργότερο σε ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος από τον Δικαιούχο. Προς τούτο, μπορεί να 

καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες. Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί από την 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν.1303/2013. Η 

διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ. 

 

8.2 Καταβολή ποσών σε οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιπούς φορείς που 

αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί 

 

Α) Προχρηματοδοτήσεις  

Οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης σε δικαιούχους – Ερευνητικούς Οργανισμούς (των οποίων η χρηματοδότηση 

χαρακτηρίζεται ως μη κρατική ενίσχυση), γίνεται με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων, δηλαδή προκαταβάλλονται 

χωρίς να απαιτείται αντιστοίχιση με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλωθεί και επαληθευθεί. Σε κάθε σημείο 

της χρονικής περιόδου υλοποίησης ενός έργου, η διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των εκταμιεύσεων προς τον 

Ερευνητικό Οργανισμό και στην Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη (Π.Δ.Δ.) δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 

40% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης του έργου για τον συγκεκριμένο δικαιούχο. Ο ανωτέρω περιορισμός 

εφαρμόζεται και για τον προσδιορισμό του μέγιστου ύψους της αρχικής δόσης της χρηματοδότησης προς δικαιούχο 

Ερευνητικό Οργανισμό (μέγιστη αρχική δόση 40%). 

 

Β) Αποπληρωμή 

Η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης προς δικαιούχους καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος τελικής 

επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής 

επαλήθευσης. 

Το άθροισμα των εκταμιεύσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, πλην της αποπληρωμής, για κάθε δικαιούχο 

(επιχείρηση ή Ερευνητικό Οργανισμό) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας 

χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο δικαιούχο. 
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9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr/mis) θα ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης.  

 

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

