
Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις 

1. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών  στο έργο; 
 

1.  ΑΠ. Η δυναμική  συμμετοχή  επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική  και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα 
διακρατικά έργα αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των  ερευνητικών φορέων 
και επιχειρήσεων της χώρας και στην  οικονομική ανάπτυξη των δύο 
χωρών. Η σύνθεση της σύμπραξης θα πρέπει διασφαλίζει απόλυτα 
την ικανοποίηση των στόχων, την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
έργου και να αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η 
μεταξύ τους συνεργασία.  

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση προτάσεων οι οποίες υποβάλλονται 
σε θεματικούς τομείς  στους οποίους γενικότερα δεν 
δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις. Εντούτοις, η αναγκαιότητα 
σύμπραξης με επιχείρηση θα κριθεί κατά την αξιολόγηση των 
προτάσεων και οι προτείνοντες  οφείλουν να αιτιολογήσουν με 
σαφήνεια τους λόγους της μεταξύ τους συνεργασίας, της επιλογής 
των συνεργαζόμενων φορέων και της επάρκειας τους για την 
υλοποίηση του έργου.  

 

2. 
 
 
 

ΕΡ. Μπορούν στην Σύμπραξη να συμμετέχουν περισσότεροι από δύο 
φορείς, έστω ο τρίτος χωρίς επιχορήγηση ; 

2. 
 
 

ΑΠ. Η συμμετοχή τρίτου φορέα κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται από την 
προκήρυξη. Εφόσον όμως θεωρείται ως απολύτως απαραίτητη η 
συνεισφορά τρίτου φορέα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής του μόνο 
μέσω της υπεργολαβίας. 

3. 
 
 

ΕΡ. Είναι δυνατή η συμμετοχή φορέων χώρας εξωτερικού, εκτός Γερμανίας 
στη Σύμπραξη; 

3. 
 
 

ΑΠ. Ναι, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι φορείς δεν θα 

επιχορηγούνται από το έργο, αλλά η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να 

γίνεται από ίδιους πόρους.  Διευκρινίζεται ότι δεν λογίζεται στο συνολικό 

αριθμό φορέων η συμμετοχή φορέα με μηδενικό προϋπολογισμό ή 

δημόσια δαπάνη (πλην των φορέων της Γερμανίας). 



 

4. ΕΡ. Ποία είναι η αντίστοιχη Γερμανική  ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκε η 
προκήρυξη;  

 
 
 

ΑΠ.  

Η αντίστοιχη  γερμανική ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη: 
http://www.bmbf.de/foerderungen/21656.php   
 

Πληροφορίες  στην Γερμανία  δίνει το: 

International Bureau of the BMBF 

Heinrich-Konen Str. 1 

53227 Bonn 

Christian Schache 

Tel.: +49 (0)228 3821 – 1465 

Email: Christian.schache@DLR.de 

 

5. 
 

ΕΡ. Μπορεί να είναι επιλέξιμος ως προς το Φυσικό Αντικείμενο κάποιος 
Υποτομέας  που δεν περιλαμβάνεται στους Θεματικούς Τομείς 
Προτεραιότητας, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη; 
 

 ΑΠ. Όχι δεν είναι επιλέξιμος. Το αντικείμενο θα πρέπει να είναι εστιασμένο 
στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα. Παράλληλα θα πρέπει  να συζητήστε 
με τον Διακρατικό σας Εταίρο για θέματα επιλεξιμότητας του Φυσικού 
Αντικειμένου, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην προκήρυξη Τομείς 
Προτεραιότητας.  
 

6. 
 

ΕΡ. Υπάρχει η δυνατότητα το ίδιο φυσικό πρόσωπο να είναι Επιστημονικός 
Υπεύθυνος σε δύο διαφορετικές προτάσεις από δύο διαφορετικούς 
Φορείς; 
 

 ΑΠ. Δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος στην προκήρυξη για το 
συγκεκριμένο θέμα. Όμως η υποβολή δύο προτάσεων με τον ίδιο 
Επιστημονικό Υπεύθυνο(ΕΥ) θα πρέπει να στηρίζεται σε πολύ σοβαρή 
βάση. Είναι εύλογο να δημιουργηθούν ερωτηματικά κατά την 
αξιολόγηση, όπως π.χ. εάν ο ίδιος ΕΥ μπορεί να αντεπεξέλθει στην 
ολοκλήρωση ταυτόχρονα δύο έργων.  
 

7. ΕΡ. Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μια προτάσεις από τον 
ίδιο Φορέα; 
 

 ΑΠ. Δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος στην προκήρυξη για το 
συγκεκριμένο θέμα. Εάν είναι από διαφορετικά Τμήματα του Φορέα και 

http://www.bmbf.de/foerderungen/21656.php
mailto:Christian.schache@DLR.de


σε διαφορετικό Θεματικό Τομέα δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Από 
το ίδιο Τμήμα στον ίδιο Θεματικό Τομέα η υποβολή δύο προτάσεων δεν 
αποκλείεται, όμως θα πρέπει να έχει κάποια λογική βάση. 
 

8. ΕΡ. Ποια είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των Έργων; 
 

 ΑΠ. Στην προκήρυξη είναι απόλυτα σαφές: η ολοκλήρωση σε καμία 
περίπτωση δε θα υπερβαίνει την 30/10/2015. 

9. ΕΡ. Μπορούν να συμμετέχουν Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, 

Επιμελητήρια, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ; 

 ΑΠ. Βάσει του ΟδηγούΕφαρμογής του Προγράμματος Δικαιούχοι 
χρηματοδότησης δεν μπορούν να είναι Δήμοι και Επιμελητήρια, επειδή 
δεν αναφέρονται στους δικαιούχους της προκήρυξης, που 
προσκαλούνται να υποβάλουν πρόταση. Μπορούν να συμμετάσχουν 
Δημοτικές Επιχειρήσεις λαμβάνοτας υπόψη όμως ότι λόγω της σύνδεσής 
τους με τον Δήμο θα μπορούν να συμμετάσχουν ως μεγάλες 
επιχειρήσεις, εφόσον ο Δήμος έχει πάνω από 5.000 κατοίκους. Αστικές 
μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες θα μπορούν να συμμετάσχουν με την έννοια 
της επιχείρησης μόνον εφόσον υποβάλουν πρόταση, που αποτελεί 
οικονομική δραστηριότητα ή ως υπεργολάβοι. 

10. ΕΡ. Ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες των ΑΕΙ λαμβάνεται υπόψη το 
Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα που υποβάλει την πρόταση; 

 ΑΠ. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η οικονομική δραστηριότητα, δηλ.  κατά πόσο η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που 
προσφέρονται ήδη στην  αγορά. 

11. ΕΡ. Πως θα υπολογιστεί η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά 

Περιφέρεια; 

 ΑΠ. Η ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) κάθε δικαιούχου θα βαρύνει: 
α. στην περίπτωση επιχειρήσεων, την περιφέρεια στην οποία είναι 
εγκατεστημένη και λειτουργεί η επωφελούμενη παραγωγική μονάδα ή το 
Παράρτημα της επιχείρησης που επωφελείται από το έργο, ανεξάρτητα 
από του πού βρίσκεται η έδρα της 
β. στην περίπτωση ΑΕΙ, Ερευνητικών κέντρων, στην περιφέρεια που είναι 
εγκατεστημένη η αντίστοιχη σχολή, τμήμα/ ινστιτούτο. 
 

12. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η εστίαση σε ένα τομέα προτεραιότητας ή 
μπορούμε να καλύψουμε και περισσότερους; 

 ΑΠ. Η πρόταση θα πρέπει να εστιαστεί σε έναν από τους  τομείς  
προτεραιότητας.  Η αναγκαιότητα  συνεισφοράς και δεύτερου τομέα από 
τους προβλεπόμενους στην προκήρυξη θα πρέπει να τεκμηριωθεί 
επαρκώς  στην πρόταση  και θα κριθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 



13. ΕΡ. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι θεμιτές; Συγκεκριμένα, μπορούμε 
να ζητήσουμε χρηματοδότηση για έρευνα στην πληροφορική για την 
υποστήριξη της έρευνας σε κοινωνικές επιστήμες; 

 ΑΠ. Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (παρ.3 σελ 9)  η 
έρευνα του τομέα πληροφορικής εστιάζεται κυρίως σε  Εφαρμογές 
Τεχνολογιών Πληροφορικής στο περιβάλλον και στην πολιτιστική 
κληρονομιά, Υπηρεσίες έντασης γνώσης  με εφαρμογές στον τουρισμό 
και πολιτισμό και Μεθοδολογία  ανάπτυξης συστημάτων /εργαλείων, 
κ.λπ.. Επομένως, η  Έρευνα στην πληροφορική με την ευρύτερη έννοια 
και  η συγκεκριμένη διεπιστημονική προσέγγιση δεν περιλαμβάνεται 
στους  θεματικούς  τομείς  της προκήρυξης. 

14. ΕΡ. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός οργανισμού που να ορίζει και να  
συμμετέχει στο πεδίο εφαρμογής της έρευνας (end-user); 

 ΑΠ. Όχι αλλά  καλό θα είναι να υπάρχει. 

15. ΕΡ. Η αποκλειστική συμμετοχή πανεπιστημίων/ερευνητικών ινστιτούτων 
χωρίς τμήματα έρευνας κάποιων επιχειρήσεων αξιολογείται αρνητικά 
(σε σχέση με μία κοινοπραξία που έχει κάποια επιχείρηση); 

 ΑΠ. Η αναγκαιότητα σύμπραξης με επιχείρηση θα κριθεί κατά την 
αξιολόγηση των προτάσεων και οι προτείνοντες  οφείλουν να 
αιτιολογήσουν με σαφήνεια τους λόγους της  συγκεκριμένης επιλογής 
των συνεργαζόμενων φορέων, την επάρκεια τους για την υλοποίηση του 
έργου  και κατ΄ επέκταση την πληρότητα και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα 
της πρότασης χωρίς τη συμμετοχή  ιδιωτικού φορέα στην ομάδα έργου. 

16. ΕΡ. Είναι αποδεκτό να συμμετέχουν στο έργο θυγατρικές εταιρείες αλλοδαπής 
μητρικής εταιρείας, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι 
εγκατεστημένες στις χώρες συνεργασίας ή Ελληνική μητρική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στη χώρα μας  και από την πλευρά της Γερμανίας η 
αντίστοιχη θυγατρική της; 

 ΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές  οι εταιρείες θυγατρικές ή μητρικές θα εξεταστούν 
πιθανόν ως μεγάλες λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά τα οικονομικά στοιχεία 
της μητρικής και της θυγατρικής , βάσει του ισχύοντος κανονισμού 361/2006. 
Επίσης σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο Παράρτημα Ι του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΚ) αριθ. 800/2008. 

 

17. ΕΡ. Είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που συμμετέχει το Δημόσιο καθώς και οι 
Δημοτικές Επιχειρήσεις; 

 ΑΠ. Α) Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μας οι: 1. Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ 
κατ’ άρθρον 265 (όχι όμως αυτές κατ’άρθρον 266) ΚΔΚ καθώς και 2. άλλες ΑΕ στις 
οποίες συμμετέχουν οι ΟΤΑ (κατ’άρθρον 252 παρ. 6 και 265 παρ. 2 ΚΔΚ και 107 
παρ. 2 Καλλικράτη) ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,  
Β) ενώ όσον αφορά στις λοιπές Αυτοδιοικητικές Επιχειρήσεις, ήτοι 3. Κοινωφελείς, 
Ειδικού Σκοπού /Υδρ./Αποχ., ή Ραδιο/τηλεοπτικές των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ [κατ’ 
άρθρον 107 παρ. 1 εδ. α’, β’ και γ’ Καλλικράτη και 252 παρ. 1 α’ (σε συνδυασμό 
προς 252 παρ. 2 και 254 παρ.1) και 252 παρ. 4 ΚΔΚ], και 4.) Αναπτυξιακές των 
Περιφερειών (κατ’ άρθρον 191 επ. Καλλικράτη), ως Δημόσιοι Φορείς, εφόσον 
νομίμως, κατά το καταστατικό τους, σύμφωνα προς τον προγραμματισμό τους και 



τις αποφάσεις των ΔΣ τους, έχουν ως στόχο την έρευνα και την τεχνολογία, και η 
συγκεκριμένη πρόταση τους σκοπεύει στην εξυπηρέτηση αυτών των στόχων.  

 

18. ΕΡ. Κατά την Α’ Φάση υποβολής προτάσεων είναι απαραίτητη η ανάρτηση στην 
πλατφόρμα υποβολής  των βιογραφικών των μελών της ομάδας του Διακρατικού 
Εταίρου; 

 ΑΠ. Όχι απαραιτήτως. Είναι προαιρετικό σε αυτήν την Φάση. Εξ άλλου τα βιογραφικά 
δεν θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της αξιολόγησης στη Φάση αυτή. 
 

19. ΕΡ. Κατά την Α’ Φάση υποβολής προτάσεων θα πρέπει να γίνεται η εκτίμηση κόστους 
υλοποίησης του συνολικού έργου, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της 
Ομάδας του Διακρατικού Εταίρου; 

 ΑΠ. Ναι είναι απαραίτητη η εκτίμηση του συνολικού κόστους του Διμερούς Έργου. 

20. ΕΡ. Θα υποβληθούν δικαιολογητικά κατά την Α΄Φάση υποβολής της πρότασης; 

 ΑΠ. ΑΠ. Κατά την Α΄Φάση υποβολής της πρότασης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα θα κληθείτε να αποδεχτείτε το παρακάτω κείμενο. Έντυπα 
δικαιολογητικά θα κληθείτε να καταθέσετε σε επόμενη φάση. 

 

I hereby declare that : 

 All information included in the proposal entitled "" 
are true and exact.  

 (in case of SMEs) based on recommendation 
2003/361/ΕΚ of the Commission of the European 
Com-munities, the enterprise is an SME and more 
specifically a “Small Enterprise” “Very Small 
Enterprise” or “Medium Enterprise”»    

 The proposal titled "", submitted for funding, has 
not or is not being funded by other funding body in 
whole or partly. 

 Consortium Agreement will be signed by German 
cooperating organization before the allocation of 
funding. 

 

  



21. ΕΡ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Έργου ποιους αφορούν; 

 ΑΠ. Αφορούν την κάθε πλευρά που υποβάλει πρόταση. Η Ελληνική Ομάδα θα 
πρέπει να δηλώσει Επιστημονικό Υπεύθυνο (Supervisor) και Φορέα Συντονιστή 
(Coordinator Partner) καθώς και Συντονιστή Έργου (Coordinator) σε περίπτωση 
σύμπραξης Φορέων.  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναφέρετε Συντονιστή για ολόκληρο το Έργο 
όπου στην περίπτωση αυτή μπορεί να προέρχεται είτε από την Ελληνική είτε 
από τη Γερμανική Ομάδα, δύναται να αναφερθεί προαιρετικά μόνο στο πλαίσιο 
της 10σέλιδης αναφοράς της υποβολής της πρότασης. 

22. ΕΡ. Γιατί στην πλατφόρμα απαιτείται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του Συντονιστή; 

 ΑΠ. Ο λόγος που ζητάει η πλατφόρμα τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετίζεται με την  
επικείμενη αξιολόγηση των προτάσεων. Συγκεκριμένα, επειδή η επιλογή των 
κριτών γίνεται ηλεκτρονικά  από βάσεις εμπειρογνωμόνων, το ΑΦΜ  αποτελεί 
τον μοναδικό δείκτη  επιβεβαίωσης ότι ο αξιολογητής δεν συμμετέχει  στις 
υποβληθείσες προτάσεις. Ουσιαστικά λοιπόν διασφαλίζεται  η 
αντιπροσωπευτικότητα της αξιολόγησης. 

23. ΕΡ. Ποιες Κατηγορίες Δαπανών θα αναφέρονται στην ανάλυση του 
Προϋπολογισμού κατά την Α΄Φάση Υποβολής της πρότασης;  

 
 
 
 
 
 

ΑΠ. Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών 
 

 Δαπάνες προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δαπάνες 
για έρευνα επί συμβάσει από φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

 Δαπάνες για κτήρια  (μόνο αποσβέσεις στις επιχειρήσεις) 
 Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις στις 

επιχειρήσεις) 
 Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας 
 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα  
 Απλές λειτουργικές δαπάνες(Δαπάνες  ανταλλαγών – μετακινήσεων, 

κλπ) 
 

 

 


