
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2016 

 

«ΕΡΕΥΝΩ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 



 

 

 

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 
 

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1  

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η 
σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική 
καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η 
δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των 
διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την 
εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. 

 

Στόχοι της δράσης: 

 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση 

 Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας 

 Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την 
οικονομία. 

 

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των 
πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και 
ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας 
για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό 
επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση 
νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία. 

 

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των 
υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και 
καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι 
ενισχυόμενες  επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες 
με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα 
ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από 
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μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις 
επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. 

 

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να 
δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, 
αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, 
βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 

 δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων) 

 υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες). 

 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας 
Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: 

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

 

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η 
ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών 
οργανισμών. 

 

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την 
προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως 
βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

 Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για 
όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. 
Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και 
μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και 
απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. 

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο 
προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 
126.000.000€. 

 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ 
και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, 
για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις: 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής 
μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι 
είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς 
οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της 
παρέμβασης: 

 Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα 
πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. 

 Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο 
θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. 



 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική 
κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως: 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομύρια €) 

Υλικά - Κατασκευές 28,0 

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες 

22,4 

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8 

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6 

Υγεία & Φάρμακα 50,4 

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6 

Ενέργεια 23,8 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8 

Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6 

ΣΥΝΟΛΟ 280 

 

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό 
επίπεδο (national RIS3). 

 

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού 
υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση. 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα 
πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που 
περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
651/2014): 



 

 

 δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι 
οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική 
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας 

 δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ 

 συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για 
ΜΜΕ 

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€) 

  

I   Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

200.000 εάν μία επιχείρηση 

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις 

450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις 

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις 

II  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

1.000.000 

III  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

2.000.000 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης 
μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό 
έλεγχο. 

 

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος 
της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την 
κατηγορία δραστηριότητας. 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς 
δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου 
Υποβολής Πρότασης. 


