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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του προγράμματος 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.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί των οποίων οι Αιτήσεις
Χρηματοδότησης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως
του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.
Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:
I.
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Η παρέμβαση απευθύνεται σε ΜΜΕ κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους, είτε ως
μία μεμονωμένη ΜΜΕ είτε Ομάδες ΜΜΕ, ανεξάρτητων μεταξύ τους.
II.
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας
ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και ημερομηνίας
ίδρυσης.
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Συγκεκριμένα, οι
υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους
θεματικούς τομείς:
• Υλικά – Κατασκευές
• Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Υγεία & Φάρμακα
• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης ανά κατηγορία παρέμβασης πρέπει να μην
υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€
Σε περίπτωση συνεργατικών έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης αποτελείται
από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών.
Το ποσοστό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από:
α) την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε
εμπορικές εκθέσεις),
β) τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα,
πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) και
γ) το μέγεθος της επιχειρήσεις (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη),
Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά επιλέξιμη
δραστηριότητα, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης.
Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
επιλέξιμη
δραστηριότητα
έργα έρευνας και
ανάπτυξης

βιομηχανική έρευνα
βιομηχανική έρευνα υπό
προϋποθέσεις*
πειραματική ανάπτυξη
πειραματική ανάπτυξη υπό
προϋποθέσεις*
μελέτη σκοπιμότητας

καινοτομία για ΜΜΕ
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

μεσαίες
επιχειρήσεις
60%

μικρές
επιχειρήσεις
70%

75%

80%

35%

45%

50%

60%

60%
50%
50%

70%
50%
50%

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
επιλέξιμη
δραστηριότητα
έργα έρευνας και
ανάπτυξης

βιομηχανική έρευνα
βιομηχανική έρευνα υπό
προϋποθέσεις*
πειραματική ανάπτυξη
πειραματική ανάπτυξη υπό
προϋποθέσεις*

μελέτη σκοπιμότητας
καινοτομία για ΜΜΕ
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

μεγάλες
επιχειρήσεις
50%

μεσαίες
επιχειρήσεις
60%

μικρές
επιχειρήσεις
70%

65%

75%

80%

25%

35%

45%

40%

50%

60%

50%
0%
0%

60%
50%
50%

70%
50%
50%

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
επιλέξιμη
δραστηριότητα
έργα έρευνας και
ανάπτυξης

πειραματική ανάπτυξη
μελέτη σκοπιμότητας

καινοτομία για ΜΜΕ
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

μεγάλες
επιχειρήσεις
25%

μεσαίες
επιχειρήσεις
35%

50%
0%
0%

60%
50%
50%

μικρές
επιχειρήσεις
45%
70%
50%
50%

Για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς, που συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙ, το ποσοστό της
δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100%

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για τον Α’ Κύκλο: Από 23 Μαρτίου 2017 έως 17 Μαΐου 2017
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Τριάντα έξη (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
• Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια
εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές
υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
• Δαπάνες καινοτομίας
• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις – μόνο για ΜΜΕ
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επόμενη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου
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