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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας
Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την διάταξη του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την με Α.Π. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3100) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
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7. Την υπ’ αριθμ. 80261/01.08.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων».
8. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
9. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
10. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 2064) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
“Τροποποίηση
της
με
αριθμό
67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και
κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) Κοινής Υπουργικής Απόφασης»”
(ΦΕΚ Β’ 1248).
11. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/
23.05.2014.
12. Την με Α.Π. 177229/ 15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακού
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ:
7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
13. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI
2014GR16M2OP001).
14. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ:
Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός) του Ε. Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει
16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την
κατάργηση του 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ)
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
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19. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L. 124 της
20.05.2003).
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»),
όπως ισχύει ( O.J ΕΕ L 187/1 της 26.06.2014).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (O.J ΕΕ L 352
της 24.12.2013).
22. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
23. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής
ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).
24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού Κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ&Α
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘ&Α».
25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
θέσπιση του Προγράμματος –πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και καινοτομία
(2014-2020) και ειδικότερα το άρθρο 21 που αναφέρεται στη συνέργεια διαρθρωτικών
ταμείων/περιφερειακών πολιτικών με τον Ορίζοντα 2020.
26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης
και επικοινωνίας για τις Πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων.
27. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01).
28. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 83), όπως
ισχύει.
30. Τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Δ9 της παραγράφου Δ
του άρθρου 2.
31. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄ 147), όπως ισχύει.
32. Τον Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.
33. Τον Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (άρθρα 39, 40).
34. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ A΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 98, παρ. 5, 6
και 7).
35. Τον Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38)« Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20.
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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36. Τον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (άρθρα 36,
37).
37. Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση
και αποκάλυψή τους. Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
38. Την υπ’ αριθμ. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
39. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &
Aνάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 5968) “Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄
3521)
υπουργικής
Απόφασης
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
40. Το υπ’ αριθμ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις
στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
41. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/4.8.2015 (ΦΕΚ Β΄1862,) με την οποία
εγκρίνεται η «Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014- 2020», όπως
ισχύει.
42. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ/1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2784) «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με
το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, Απόφαση, όπως ισχύει.
43. Την υπ’ αριθμ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ, με θέμα: «Κρατικές
ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών Οργανισμών – Ερευνητικών
υποδομών και Α.Π. 115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 «Κρατικές ενισχύσεις και RIS3» όπως
ισχύει.
44. Την υπ’ αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020».
45. Το υπ’ αριθμ. 127093/ΕΥΘΥ 813/30.11.2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Μακροχρόνιες
υποχρεώσεις για Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».
46. To υπ’ αριθμ. 42649/EYKE5351/10.04.2017 έγγραφο της EYKE «Διευκρινίσεις σχετικά με
ζητήματα εφαρμογής του Καν. 651/2014, ως προς το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως
προβληματικής».
47. Την υπ’ αριθμ. 48087/EYKE5479/26.04.2017 εγκύκλιο της EYKE με θέμα: «Περιγραφή
διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων κατά την ΠΠ 2014-2020».
48. Την υπ’ αριθμ. 109092/ΕΥΚΕ 6468/09.10.2017 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ, με θέμα: «Δυνατότητα
χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ πειραματικής ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής,
που αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της ΣΛΕΕ».
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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49. Την από 16.03.2017 απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτημα της ΕΥΚΕ για τη
χρηματοδότηση λοιπών φορέων στο πλαίσιο Δράσεων ΕΑΚ.
50. Την από 13.10.2016 Απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η
εξειδίκευση της Δράσης 01-1b-1.1-10: ‘’Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων
στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)’’, όπως τροποποιήθηκε με τις από 01.12.2017
και 12.12.2018 Αποφάσεις της 3ης και της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
καθώς και μέσω της 40ης γραπτής διαδικασίας με την Α.Π. 3232/1160 Α1/16.5.2019
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.
51. Την υπ’ αριθμ. 3493/1282 A1/29.05.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2043) ‘‘Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τη Δράση: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ»”.
52. Την με Α.Π. 82213/EYKE1542/07.08.2019 γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
53. Την με Α.Π. 5540/1963 A1/24.09.2019 (ΑΔΑ: 60ΘΡ465ΧΙ8-4ΛΙ) Απόφαση με γραπτή
διαδικασία (43η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα
κριτήρια επιλογής των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ-1η Πρόσκληση Φορέας Αρωγός».
54. Την με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη
Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας
Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7).
55. Την με Α.Π. 7097/1312/A2/27.11.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης
026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: Ω6ΛΝ46ΜΤΛΡ-49Δ) (μέχρι 23.12.2019).
56. To 122645/EYKE2260/27.11.2019 έγγραφο της EYKE «Δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τον «έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων».
57. Την με Α.Π. 7795/1457/A2/23.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα: Νέα Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης
026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: Ω6ΛΝ46ΜΤΛΡ-49Δ) (μέχρι 10.01.2020).
58. Το από 5.11.2019 αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας
Αρωγός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr.
59. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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2020, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στις 05.11.2019 στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης και των Παραρτημάτων αυτής, και όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και
του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιωάννης Τσακίρης

Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Κοινοποίηση:

-

Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ.Α. Γεωργιάδη
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Α. Κυριαζή
ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας
Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

-

Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδες Α1, Α2, Β1
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«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ»
1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης
έργων
στη
Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης
026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΩΓΟΙ ΤΩΝ ΣΣΚ
Ερώτηση 1. Σε περίπτωση που ο Φορέας αιτείται χρηματοδότηση με τη χρήση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De minimis, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός
περί χαρακτήρα κινήτρου της επένδυσης;
Απάντηση - Σε περίπτωση επιλογής χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De
minimis, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών των έργων που χρηματοδοτούνται
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης.
Ερώτηση 2. Είναι επιλέξιμα τα Επιμελητήρια;
Απάντηση - Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Καινοτομίας/ΣΣΚ», δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι νομικές οντότητες που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν
εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου και έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν
βιβλία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014.
Ερώτηση 3. Ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα α) ως
φορείς αρωγής ή β) ως μέλη των ΣΣΚ;
Απάντηση - Ο Φορέας Αρωγός και τα μέλη του ΣΣΚ θα πρέπει να αποτελούν νομικές
οντότητες και όχι φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις).
Ερώτηση 4. Υφιστάμενη επιχείρηση ως ΦΑ μπορεί να υποβάλλει πρόταση στην 1η
πρόσκληση Δράσης ΣΣΚ στον τομέα Αγροδιατροφής και με την χρήση του Κανονισμού
ΕΕ 1407/2013 να επιδοτηθεί με ποσοστό 100% για όλες τις δαπάνες μέχρι το ύψος των
200.000 ευρώ;
Απάντηση - Σε περίπτωση επιλογής χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De
minimis η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να ανέλθει στο 100%
και μέχρι το ύψος των 200.000€, με όλους τους περιορισμούς του ΕΚ De minimis
(επισυνάπτεται), όπως αναφέρονται και στην προκήρυξη και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 2 και
στο Κεφάλαιο 7, ενώ ιδιαίτερα για την Αγροδιατροφή και όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5. Η
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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επιλογή αυτή είναι εναλλακτική και δεν ισχύει σε συνδυασμό με την ένταση ενίσχυσης του
Άρθρου 27 του 651/2014.
Σημειώνεται ότι δεν χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν σε παρασκευή, επεξεργασία
και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τον ΕΚ 1301/2013 για το
ΕΤΠΑ.
Ερώτηση 5. Εφόσον το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής καλυφθεί από τον φορέα
αρωγό υπάρχει κάποια άλλη οικονομική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που θα
συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό;
Απάντηση - Η παρούσα 1η Πρόσκληση αφορά μόνο στον Φορέα Αρωγό. Σχετικά με τις
υποχρεώσεις του ΦΑ στην ‘’ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ’’ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ» 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός υφίστανται οι υποχρεώσεις οι
οποίες περιγράφονται στην ‘’Ενότητα : 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ’’ και υποενότητες
‘’15.1. Υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου’’ και
‘’15.2.
Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της Πράξης’’.
Στην 2η πρόσκληση της Δράσης, όπου θα υποβληθούν, σχέδια από επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με τους Φορείς Αρωγούς των προκριθέντων ΣΣΚ, θα
καθοριστούν αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Υποχρεώσεις μεταξύ φορέα αρωγού και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον ΣΣΚ θα
αναφέρονται στο προσύμφωνο ή σύμφωνο συνεργασίας.
Ερώτηση 6. Μπορούν οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο του
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας και θα συνεργαστούν με τον Φορέα Αρωγό να
είναι πχ. ελαιουργεία; Εάν μπορούν να συμμετάσχουν και με δεδομένο ότι ανήκουν
στο τομέα της Αγροδιατροφής, μπορεί ο φορέας αρωγός να επιλέξει την
χρηματοδότηση μέσω του Κανονισμού EE 1407/2013 (DeMinimis)
για 100%
χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού;
Απάντηση - Ναι, μπορούν να εμπλακούν σε ένα ΣΣΚ επιχειρήσεις από τον ίδιο τομέα, να
υπάρχει επιχειρησιακή συνάφεια και οι αλληλεπιδράσεις των μελών του ΣΣΚ να συμβάλουν σε
αλυσίδα προστιθέμενης αξίας.
O φορέας αρωγός μπορεί να επιλέξει τη χρηματοδότηση μέσω του Κανονισμού EE 1407/2013
(De Minimis). Σε περίπτωση επιλογής χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De
minimis η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να ανέλθει στο 100%
και μέχρι το ύψος των 200.000€, με όλους τους περιορισμούς του ΕΚ 1407/2013 (De
minimis).
Η επιλογή αυτή είναι εναλλακτική και δεν ισχύει σε συνδυασμό με την ένταση ενίσχυσης του
Άρθρο 27 του 651/2014.
Ερώτηση 7. Στην περίπτωση που ο Φορέας Αρωγός είναι ΑΜΚΕ:
1) Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ακολουθεί την κατηγορία των επιχειρήσεων ή
τους «Λοιπούς Φορείς»;
2) Η πρόταση υποβάλλεται με τον ΑΦΜ της ΑΜΚΕ ή απαιτείται ΑΦΜ φυσικού
προσώπου (επιστημονικός υπεύθυνος);
3) Στην περίπτωση που ο Φορέας Αρωγός είναι ΑΜΚΕ και δεν κάνει ισολογισμό
αλλά διατηρεί Βιβλία Β κατηγορίας, τι στοιχεία συμπληρώνει στην περιοχή 1.6.
της φόρμας με τίτλο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»;
Απάντηση
1) Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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νομίμως και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Οι
ΑΜΚΕ ακολουθούν την κατηγορία των επιχειρήσεων.
2) Η πρόταση υποβάλλεται με τον ΑΦΜ της ΑΜΚΕ.
3) Εάν δεν κάνει ισολογισμό, στην Περιοχή 1.6 συμπληρώνει Συνολικό Κύκλο Εργασιών,
το Σύνολο του Ενεργητικού και τον Αριθμό απασχολουμένων σε ΕΜΕ. Υποβάλει
επίσης συνημμένα όσα Δικαιολογητικά προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Αναλυτικής Προκήρυξης.
Ερώτηση 8. Στην περίπτωση που ο Φορέας Αρωγός είναι ΑΜΚΕ και οι επιχειρήσεις
που θα μετάσχουν στον ΣΣΚ είναι εταίροι ή συνεργαζόμενα μέλη του Φορέα Αρωγού,
απαιτείται και η υποβολή είτε προσυμφώνων συνεργασίας χωρίς δεσμευτική ισχύ
μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα Αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία
και τον συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό ίδρυση ΣΣΚ είτε
συμφωνητικών τα οποία θα αναφέρουν ότι θα ενεργοποιηθούν μόνο σε περίπτωση
που ο Φορέας Αρωγός ενταχθεί στην συγκεκριμένη δράση ή αρκεί η υποβολή του
ισχύοντος καταστατικού της ΑΜΚΕ ;
Απάντηση - Απαιτείται η υποβολή προσυμφώνων συνεργασίας είτε συμφωνητικών χωρίς
δεσμευτική ισχύ μεταξύ δέκα (10) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 ΜΜΕ, μελών του
ΣΣΚ και του Φορέα Αρωγού.
Ερώτηση 9. Οι Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί θεωρούνται "επιχειρήσεις";
Απάντηση - Επιχειρήσεις: κάθε οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και
ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν
ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ).
Δυνητικοί δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης είναι επίσης και Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους
κανόνες του εμπορικού δικαίου, εφόσον έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα
με το Ν. 4308/2014.
Ερώτηση 10. Ως Φορέας Αρωγός μπορεί να είναι Ελληνικό Δημόσιο Ερευνητικό
Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο;
Στην περίπτωση που Πανεπιστημίου, νομικά και διαχειριστικά τέτοιος φορέας μπορεί να είναι:
α) το ίδιο το Ίδρυμα (δηλαδή η Διεύθυνση Οικονομικού),
β) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή
γ) η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος;
Απάντηση
α) Το ίδιο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δεν μπορεί να είναι Φορέας Αρωγός, καθώς σύμφωνα
με το Ν.4485/2017 Δικαιούχος μπορεί να είναι μόνο ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να είναι Φορέας Αρωγός.
β) Δυνητικός δικαιούχος μπορεί να είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σύμφωνα με το Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), Κεφάλαιο Η,
άρθρα 50 έως 68, όπου ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την λειτουργία των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), των οποίων προβλέπεται η σύσταση σε κάθε
Α.Ε.Ι, για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης,
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 9 από 23

ΑΔΑ: ΩΘΔΤ46ΜΤΛΡ-Φ6Ψ

υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού τους. Συνεπώς, νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο
Υπεύθυνος του ΕΛΚΕ, ενώ ως Υπεύθυνοι υλοποίησης των πράξεων δύναται να είναι
εκπρόσωποι ακαδημαϊκών θεσμοθετημένων μονάδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της χώρας.
γ) Δυνητικός Δικαιούχος μπορεί να είναι η Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του
Ιδρύματος.
Ερώτηση 11. Δεν προκύπτει από το κείμενο της πρόσκλησης κανένας γεωγραφικός
περιορισμός για τις εταιρείες – μέλη του cluster. Μπορεί τα μέλη του cluster να είναι σε
διαφορετικές Περιφέρειες;
Απάντηση - Ναι, οι εταιρείες – μέλη του «Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας/ΣΣΚ»
μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές Γεωγραφικές περιφέρειες. Η παρούσα 1η
Πρόσκληση υποβάλλεται και αφορά μόνο το Φορέα Αρωγό. Δεν υπάρχει περιορισμός στην
περιοχή εγκατάστασης του ΣΣΚ, καθώς ο ΦΑ και οι εταιρείες – μέλη του «Συνεργατικού
Σχηματισμού Καινοτομίας/ΣΣΚ» δύνανται να προέρχονται από διαφορετικές Γεωγραφικές
περιφέρειες.
Ερώτηση 12. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν είναι επιλέξιμοι ως Φορείς Αρωγοί οι ΟΤΑ και
ειδικότερα οι Δήμοι;
Απάντηση - Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση των ΣΣΚ, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει
να τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014. Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ισχύει το π.δ.
315/1999 «Περί του ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» (Α΄ 302).
Δεν απαγορεύεται η δυνατότητα συμμετοχής Δήμου ως μέλος στον ΣΣΚ, πέραν των 10
εταιρειών που απαιτούνται για την δημιουργία του συνεργατικού σχηματισμού.
Ερώτηση 13. Σχετικά με την παράγραφο 2.1 της Πρόσκλησης, σε περίπτωση
συμμετοχής και δημόσιων ερευνητικών φορέων, αυτοί υπολογίζονται πέραν των 10
ανεξάρτητων επιχειρήσεων (εκ των οποίων 5 ΜΜΕ); Υπάρχει κάποιος περιορισμός
στον αριθμό τους;
Απάντηση - Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για το σχηματισμό
Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (ΣΣΚ) είναι δέκα (10) ανεξάρτητες μεταξύ τους
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, εκ των οποίων
τουλάχιστον 5 ΜΜΕ. Σε κάθε Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (ΣΣΚ) δύνανται να
αποτελούν μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς, επιπλέον των δέκα (10) ανεξάρτητων
μεταξύ τους επιχειρήσεων, χωρίς περιορισμό.
Ερώτηση 14. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά οι δύο Κανονισμοί ((ΕΕ)
αριθ. 651/2014 και αριθ. 1407/2013 De minimis), ανάλογα με τη δαπάνη;
Απάντηση - Η επιλογή του καθεστώτος ενίσχυσης επαφίεται στην κρίση του ΦΑ. Η επιλογή
αυτή είναι εναλλακτική και δεν δύναται να συνδυαστεί με την ενίσχυση του Άρθρου 27 του
651/2014 ανάλογα με τη δαπάνη. Σε περίπτωση επιλογής χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1407/2013 De minimis η ένταση ενίσχυσης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, δύναται να
ανέλθει στο 100% μέχρι του ύψους των 200.000€, με όλους τους περιορισμούς σώρευσης
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis).
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Ερώτηση 15. Μπορεί ένα έργο να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από επιχειρήσεις, χωρίς
συμμετοχή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου;
Απάντηση - Ναι, μπορεί να μην συμμετέχει ΝΠΔΔ.
Ερώτηση 16. Μπορεί να ιδρυθεί τώρα επιχείρηση και αμέσως μετά να υποβάλει στο
πρόγραμμα ή είναι απαραίτητο να έχει τουλάχιστον μια κλεισμένη χρήση;
Απάντηση - Ο ΦΑ μπορεί να είναι υφιστάμενη ή νεοσύστατη εταιρία. Δεν μπορεί να είναι υπό
σύσταση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ερώτηση 17. Επιτρέπονται διαθεματικές παρεμβάσεις, δηλαδή παρεμβάσεις που να
συνδυάζουν 2 ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (π.χ.
Αγροδιατροφή ΚΑΙ Βιοεπιστήμες); Αν ναι, πριμοδοτείται τέτοια διαθεματικότητα;
Απάντηση - Κάθε πρόταση θα αφορά σε έναν μόνο εκ των οκτώ (8) θεματικών τομέων της
RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εκάστοτε ΣΣΚ.
Επιτρέπονται διαθεματικές παρεμβάσεις ως προς τα μέλη του ΣΣΚ, εφόσον τεκμηριώνονται
οι αλληλεπιδράσεις των τομέων.
Ερώτηση 18. Για ένα ΣΣΚ με συγκεκριμένη θεματική, είναι υποχρεωτικό όλες οι
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να ασκούν επάγγελμα/δράση ακριβώς του θέματος; Ή
μπορούν να εμπλακούν προς το ίδιο θέμα και διεπιστημονικές ομάδες, για να
συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους;
Απάντηση - Ναι, μπορούν να εμπλακούν προς το ίδιο θέμα και διεπιστημονικές
ομάδες/επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχει επιχειρησιακή συνάφεια και συμβάλουν οι
αλληλεπιδράσεις των μελών του ΣΣΚ σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας.
Ερώτηση 19. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα μπορούσε ένα σωματείο να
υποβάλλει πρόταση της οποίας να είναι ο Φορέας Αρωγός;
Απάντηση - Οι δυνητικοί δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να αποδείξουν ότι
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη
αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, και έχουν συσταθεί νομίμως
και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.
Ερώτηση 20. Μπορεί Περιφέρεια να συμμετάσχει στη Δράση «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» ως φορέας αρωγός ή ως μέλος του Σ.Σ.Κ;
Απάντηση - Οι περιφέρειες αποτελούν φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και δεν πληρούν
τους όρους της Πρόσκλησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης οφείλουν να
αποδείξουν ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, και
έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014. Δεν απαγορεύεται η
δυνατότητα συμμετοχής μιας Περιφέρειας ως μέλος στον ΣΣΚ, πέραν των 10 εταιρειών που
απαιτούνται για την δημιουργία του συνεργατικού σχηματισμού.
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Ερώτηση 21. Χρειάζεται να δημιουργηθεί νομική οντότητα για τον συνεργατικό
σχηματισμό;
Απάντηση – Ναι, καθώς σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση ως «Δικαιούχος Φορέας»
χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) που θα διαχειριστεί τον Συνεργατικό
Σχηματισμό Καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του Συνεργατικού
Σχηματισμού Καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
και φέρει έναντι της Γ.Γ.Ε.Τ. την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του έργου που έχει αναλάβει. Ο
Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση,
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
Ερώτηση 22. Μπορεί Ερευνητικό Κέντρο να συμμετάσχει σε έναν ΣΣΚ;
Απάντηση - Ένα Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος σε ένα ΣΣΚ.
Δεδομένου ότι η συμμετοχή των φορέων αυτών στη Πρόσκληση, αφορά σε οικονομική
δραστηριότητα, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές
δραστηριότητες θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τις μη οικονομικές και με λογιστική
παρακολούθηση.
Ερώτηση 23. Μπορεί ο ΦΑ να πραγματοποιήσει δαπάνες εκτός της περιφέρειάς του
(π.χ. δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις ή άλλων εκδηλώσεων σε άλλες περιφέρειες);
Απάντηση - Ο ΦΑ μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνες εκτός της περιφέρειάς του, για
παράδειγμα δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις ή άλλων εκδηλώσεων σε άλλες περιφέρειες.
Ερώτηση 24. Ως Φορέας Αρωγός, μπορεί να συμμετάσχει Ένωση Εταιρειών; Αν ΝΑΙ,
το ποσοστό επιχορήγησης θα διανέμεται με βάση το ποσοστό των μελών της Ένωσης;
Απάντηση - Η Ένωση Εταιρειών δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα. Συνεπώς δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής.
Ερώτηση 25. Ο Φορέας Αρωγός υποχρεούται να λειτουργεί επί του παρόντος στην
Περιφέρεια ενδιαφέροντος, ή αρκεί να διαθέτει εγκατάσταση πριν την καταβολή της
ενίσχυσης;
Απάντηση - Ναι, ο ΦΑ μπορεί να προέρχεται από διαφορετική Γεωγραφική Περιφέρεια.
Αρκεί να διαθέτει υποκατάστημα στην Περιφέρεια ενδιαφέροντος πριν την καταβολή της
ενίσχυσης.
Ερώτηση 26. Μπορεί να ληφθεί υπόψη και η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης κάθε
περιφέρειας ξεχωριστά, πέρα από την Εθνική Στρατηγική (π.χ . ΣΕΕ της Περιφέρειας
Ηπείρου );
Απάντηση - Κάθε πρόταση θα αφορά σε έναν μόνο εκ των οκτώ (8) θεματικών τομέων της
RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εκάστοτε ΣΣΚ. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης κατανέμεται στους Θεματικούς Τομείς ΕΤΑΚ της
εθνικής RIS3 και στις Κατηγορίες Περιφερειών της χώρας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η RIS3
κάθε περιφέρειας.
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Ερώτηση 27. Θα πρέπει ο Φορέας Αρωγός υποχρεωτικά να ασκεί οικονομική
δραστηριότητα; Αφορά και τους Δημόσιους ερευνητικούς/τεχνολογικούς φορείς ή μόνο
τις επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή
δημόσιου τομέα;
Απάντηση - Η συμμετοχή κάθε φορέα στην παρούσα Πρόσκληση αφορά σε οικονομική
δραστηριότητα. Επομένως, και η συμμετοχή Δημόσιων Ερευνητικών/Τεχνολογικών Φορέων
στη Δράση συνιστά οικονομική δραστηριότητα.
Ερώτηση 28. Ένα Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται να είναι Φορέας Αρωγός
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4.Α (Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις
συμμετοχής) της Πρόσκλησης;
Απάντηση - Φορείς Αρωγοί δύνανται να είναι επιχειρήσεις, κάθε οντότητα, που ασκεί
οικονομική δραστηριότητα. Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί
νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ,
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ).
Ερώτηση 29. Σε περίπτωση
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο ως ΦΑ πρέπει να αυτοχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο
της επένδυσης; Αν ναι, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πως μπορεί να γίνει κάτι
τέτοιο (π.χ. εργαλεία χρηματοδότησης) ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να εξετάσει
μόνο του τι δυνατότητες έχει;
Απάντηση - Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα πρέπει να εξετάσει μόνο του τις δυνατότητες
κάλυψης της ιδιωτικής του συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή του
δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των δαπανών του έργου ή/και με
την χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Πρόσκληση.
Ερώτηση 30. Υφιστάμενο cluster (νομική οντότητα) μπορεί να υποβάλει πρόταση ως
φορέας αρωγός;
Απάντηση - Ναι μπορεί να υποβάλει. Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων
συνεργατικών σχηματισμών.
Ερώτηση 31. Είναι δυνατό επιχείρηση / μέλος του σχηματισμού να είναι και
υπεργολάβος του facilitator;
Απάντηση –Οι υπεργολαβίες δεν είναι επιλέξιμη Δαπάνη του ΦΑ.
Ερώτηση 32. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ερευνητικό κέντρο, θα πρέπει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά για μη προβληματική επιχείρηση;
Απάντηση – Όχι, δεν απαιτείται.
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Ερώτηση 33. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ερευνητικό κέντρο, πρέπει να
προσκομιστούν δικαιολογητικά (σύμφωνα με το αρ. 40 του Ν. 4488/2017) αναφορικά
με το εάν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική
ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας :-Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας (3 πρόστιμα / 3 έλεγχοι)-Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι), για
τους λόγους του αρ. 39, του Ν.4488/2017;
Απάντηση – Όχι, αυτό γίνεται με την αναφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση.
Ερώτηση 34. Πώς τεκμηριώνεται η δυνατότητα διαχωρισμού οικονομικών και μη
οικονομικών δραστηριοτήτων σε φορείς – Λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού
τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα;
Απάντηση – Τα Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου
τομέα, θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου,
αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον έχουν συσταθεί
νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014. Η τεκμηρίωση της δυνατότητας
διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων δύναται να περιλαμβάνει
καταστατικό, χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, απόσπασμα βιβλίου εσόδων
εξόδων) και άλλα στοιχεία τα οποία να διασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα και τη διάκριση του
κόστους προκειμένου να μην επιχορηγείται η μη οικονομική δραστηριότητα.
Ερώτηση 35. Υποβάλλεται φυσικός (έντυπος) φάκελος και αν ναι ποια δικαιολογητικά
περιλαμβάνει (πχ Πιστοποιητικά πρωτοδικείου) ή είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή;
Καθώς στην πρόσκληση (παρ. 8 «Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας») δεν αναφέρεται κάτι.
Απάντηση – Δεν υποβάλλεται φυσικός (έντυπος) φάκελος. Οι δυνητικοί δικαιούχοι με την
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο
τύπου pdf ή zip).
Επισημαίνεται ότι μπορούν να επισυναφθούν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά με ανώτατο όριο 10
ΜΒ ανά επισύναψη (attachment) και ανώτατο όριο 50 ΜΒ συνολικών επισυναπτόμενων ανά
επενδυτική πρόταση.
Ερώτηση 36. Η τεκμηρίωση για “μη επιβολή προστίμων που έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας: (α) Παράβαση
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι), (β) Αδήλωτη εργασία
(2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι), για τους λόγους του αρ. 39, του Ν.4488/2017” γίνεται με την
αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση ή απαιτείται και κάποιο άλλο δικαιολογητικό;
Απάντηση – Γίνεται με την αναφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση.
Ερώτηση 37. Σε περίπτωση ΣΣΚ όπου συμμετέχει μια επιχείρηση, της οποίας ο
Διευθύνων Σύμβουλος έχει ασχοληθεί με τα ΣΣΚ σε επίπεδο PhD. Θα μπορούσε ο εν
λόγω κύριος να συμμετάσχει στην ομάδα έργου του Φορέα Αρωγού ως ανεξάρτητος
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εξωτερικός συνεργάτης (σύμβαση μίσθωσης έργου), ειδικός στην οργάνωση και
λειτουργία των ΣΣΚ;
Απάντηση – Ναι, εφόσον υφίσταται νομική σχέση του ΦΑ
επιβαρύνεται με τις δαπάνες μισθοδοσίας του.

με το προσωπικό αυτό και

Ερώτηση 38. Στην περίπτωση πρότασης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013:
α) μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έργου δαπάνες λειτουργίας
που αφορούν σε δαπάνες οργανισμών κοινής ωφέλειας, σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας κ.ο.κ.;
β) Εάν ναι, παρακαλώ επιβεβαιώστε/διευκρινίστε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν
ισχύει ο περιορισμός του 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού του
ΦΑ (ήτοι μπορούν οι εν λόγω δαπάνες να είναι και μεγαλύτερες) και ότι η πιστοποίησή
τους δεν πραγματοποιείται βάσει απλοποιημένου κόστους (ήτοι απαιτείται η
προσκόμιση παραστατικών).
Απάντηση – Στην περίπτωση πρότασης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013
μπορούν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έργου δαπάνες λειτουργίας που
αφορούν Δαπάνες οργανισμών κοινής ωφελείας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και
ενοικίων. Δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.
Ερώτηση 39. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος-Φορέας Αρωγός είναι
ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει φορέας της κεντρικής κυβέρνησης του
Ελληνικού
Δημοσίου
σε
ποσοστό
μεγαλύτερο
του
50%,
παρακαλώ
επιβεβαιώστε/διευκρινίστε τα ακόλουθα:
α) Όσον αφορά στα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, ο εν
λόγω δικαιούχος –ως ανώνυμη εταιρεία– υποβάλλει δικαιολογητικά για επιχειρήσεις
(όχι για «λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα»).
β) Δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά περί ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων;
Απάντηση - Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος-Φορέας Αρωγός είναι ανώνυμη
εταιρεία με συμμετοχή φορέα κεντρικής κυβέρνησης:
α) Υποβάλλει δικαιολογητικά για επιχειρήσεις
β) Απαιτούνται δικαιολογητικά περί ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ερώτηση 40. Ο φορέας αρωγός κατά την υλοποίηση της δράσης αναλαμβάνει και
δαπάνες που αφορούν τις δέκα (10) επιχειρήσεις του ΣΣΚ;
Απάντηση - Όλες οι δαπάνες, επενδυτικές και λειτουργικές, αφορούν στον φορέα αρωγό και
τις ενέργειες που θα υλοποιήσει προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του
ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των
στόχων του. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων μελών του ΣΣΚ.
Ερώτηση 41. Η ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση του
συνεργατικού σχηματισμού είναι επιλέξιμη δαπάνη;
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Απάντηση - Ναι, στην Πρόσκληση αναφέρεται στην ενότητα 6.1.1 Πρόσθετες διευκρινίσεις
για τις επιλέξιμες Δραστηριότητες/Δαπάνες: ‘’Λοιπές λειτουργικές δαπάνες : Στην κατηγορία
αυτή, περιλαμβάνονται δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου και η φύση τους
συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση του έργου’’... ‘’…..Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 27, οι δαπάνες λειτουργίας, που αφορούν σε δαπάνες
οργανισμών κοινής ωφελείας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ενοικίων καλύπτονται με
απλοποιημένο κόστος, χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών, σε σταθερό
ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού του Φορέα Αρωγού
(Καν.1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση β, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.α)…’’.
Σε περίπτωση επιλογής χρήσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De minimis, είναι
επίσης επιλέξιμες οι ανωτέρω δαπάνες .
Ερώτηση 42. Είναι επιλέξιμη η αμοιβή συμβούλου για την υποβολή ή/ και την
υποστήριξη της υλοποίησης του έργου;
Απάντηση - Όχι δεν είναι επιλέξιμη η αμοιβή συμβούλου για την υποβολή ή/ και την
υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.
Ερώτηση 43. Οι υπερωρίες και η απασχόληση σε μέρα αργίας του προσωπικού είναι
επιλέξιμες δαπάνες; Καταβάλλονται μεν κατά περίπτωση, ορίζονται όμως από τη
νομοθεσία ως αμοιβή και θα αφορούν το έργο.
Απάντηση - Οι υπερωρίες είναι επιλέξιμες δαπάνες με τους περιορισμούς που τίθενται στο
άρθρο 20 του Ν. 4354 ‘’Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.’’ (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ.
Ερώτηση 44. Η ένταση της ενίσχυσης για ένα Φορέα Αρωγό που είναι εγκατεστημένος
στη Δυτική Ελλάδα και είναι δημόσιος φορέας, δύναται να φτάσει το 65% των
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ή εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις;
Απάντηση - Σε περίπτωση εφαρμογής του ΕΚ 651/2014, η ένταση της ενίσχυσης για τις
επενδυτικές δαπάνες σε ένα Φορέα Αρωγό που είναι εγκατεστημένος στη Δυτική Ελλάδα
ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών είτε είναι δημόσιος φορέας είτε
είναι επιχείρηση ή άλλη νομική οντότητα.
Για τις λειτουργικές δαπάνες το ποσοστό ανέρχεται σε 50%.
Ερώτηση 45. Σε ποιον τραπεζικό λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα;
Απάντηση - Στον τραπεζικό λογαριασμό της νομικής οντότητας (Φορέας Αρωγός).
Ερώτηση 46. Ποιός θα μπορεί να κάνει τα έξοδα και να κόβει τιμολόγιο κατά τη διάρκεια
του έργου;
Απάντηση - Η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) και στην περίπτωση των ερευνητικών
φορέων της χώρας ο ΕΛΚΕ αυτών.
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Ερώτηση 47. Η ίδια συμμετοχή του Φορέα Αρωγού (Πανεπιστήμιο) δύναται να
καλυφθεί από το χρόνο απασχόλησης τακτικού προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΔΕΠΕΔΙΠ/ΕΕΠ-ΕΤΕΠ) και σε τι ποσοστό του χρόνου τους;
Απάντηση - Στο πλαίσιο της παρούσας 1ης Πρόσκλησης οι δαπάνες προσωπικού, το οποίο
θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου, είναι επιλέξιμες αλλά δεν αποτελούν ιδία συμμετοχή.
Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο
12 της ΥΑΕΚΕΔ.
Ερώτηση 48. Ο Φορέας Αρωγός έχει δικαίωμα να ζητήσει συνδρομή μέλους
(membership fee) από τα μέλη ως ένα επιπλέον εργαλείο χρηματοδότησης (funding
tool) του cluster;
Απάντηση - Ναι έχει δικαίωμα να εισπράττει συνδρομές των μελών.
Ερώτηση 49. Υπάρχει υποχρέωση να προβλέπεται εγκατάσταση σε κοινές κτιριακές
εγκαταστάσεις για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στον συνεργατικό
σχηματισμό;
Απάντηση Στην ‘’ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ’’ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ» 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός , δεν αναφέρεται υποχρέωση
εγκατάστασης σε κοινές κτιριακές εγκαταστάσεις.
Στην αξιολόγηση όμως της πρότασης θα κριθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα
‘’9.1. Διαδικασία Αξιολόγησης - Κριτήρια πληρότητας και αξιολόγησης: …- οι υποδομές που
διαθέτει ή θα αναπτύξει ο Φορέας Αρωγός για την εκτέλεση του έργου όπως υλικοτεχνική
υποδομή και εξοπλισμός - η οργανωτική δομή λειτουργίας (διοικητική και οικονομική
υποστήριξη) του ΣΣΚ για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου….’’
Ερώτηση 50. Η δράση ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος στο πλαίσιο αυτής της
Προκήρυξης μπορεί να αφορά σε έρευνα (εργαστηριακή, πεδίου κτλ.) ή αν πρέπει να
αφορά αποκλειστικά και μόνο σε εκπαίδευση, ενημέρωση και σύνδεση των 10 φορέων
που θα αποτελούν τον ΣΣΚ;
Απάντηση - Κατά την 1η Πρόσκληση υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό
σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάζεται το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και οι
ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ
των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην
επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ.
Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου και στο πλαίσιο των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών
ενισχύσεων λειτουργίας, μια ενέργεια δεν μπορεί να αφορά σε εργαστηριακή έρευνα (δεν
συνάδει με κάποιο εκ των στόχων του ΣΣΚ), αλλά δύναται να αφορά σε έρευνα πεδίου π.χ.
“έρευνα αγοράς ‘’...για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την
παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των
επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρεται στην Αναλυτική Προκήρυξη, επιλέξιμες δαπάνες των ενισχύσεων
λειτουργίας των ΦΑ για συνεργατικούς
σχηματισμούς καινοτομίας είναι οι δαπάνες
προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά
με:
•το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την
ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και
εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων,
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 17 από 23

ΑΔΑ: ΩΘΔΤ46ΜΤΛΡ-Φ6Ψ

•την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων
επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την ενίσχυση της προβολής του σχηματισμού,
•τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της
διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
Ερώτηση 51. Στην 1η Φάση χρηματοδοτείται μόνο ο Φορέας Αρωγός. Εάν πρόκειται
για Πανεπιστήμιο το υπόλοιπο της δαπάνης, μπορεί να καλυφθεί: α) από το κόστος
ενοικίασης / χρήσης εξοπλισμού, υποδομών και κτηρίων, και β) από ίδια συμμετοχή σε
είδος (in kind) όπως για παράδειγμα η απασχόληση στο έργο αμειβόμενου
προσωπικού όπως μέλη ΔΕΠ (βλέπε αντιστοιχία με έργα Life);
Απάντηση - Στο πλαίσιο της παρούσας 1ης Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμη η αυτοσύμβαση
(κόστος ενοικίασης, υποδομών και κτηρίων), ούτε οι αποσβέσεις (χρήση εξοπλισμού και
υποδομών) ούτε η ίδια συμμετοχή σε είδος, όπως η απασχόληση στο έργο. Αντίθετα, οι
δαπάνες προσωπικού για την υλοποίηση του έργου είναι επιλέξιμες.
Ερώτηση 52. Ο Φορέας Αρωγός δύναται να εμπεριέχει στην ομάδα έργου του
προσωπικό άλλου φορέα; Για παράδειγμα, μέλη ΔΕΠ άλλου Πανεπιστημίου που όμως
δεν θα συμμετέχουν ως μέλη του ΣΣΚ;
Απάντηση - Ναι, εφόσον υφίσταται νομική σχέση του ΦΑ
επιβαρύνεται με τις δαπάνες μισθοδοσίας του.

με το προσωπικό αυτό και

Ερώτηση 53. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης/επιχειρηματικού σχεδίου
δύναται να παραχθούν έσοδα; Το προϊόν που θα προκύψει σε ποιόν θα ανήκει και
ποιος θα έχει το δικαίωμα πώλησης;
Απάντηση - Δύνανται να παραχθούν έσοδα και τα δικαιώματα ρυθμίζονται ελεύθερα μετά
από συμφωνία των μελών.
Ερώτηση 54. Είναι δυνατό υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο cluster να
προσφέρονται σε εταιρίες-μέλη του cluster; Για παράδειγμα, μπορεί να αναπτυχθεί μια
υπηρεσία βέλτιστης χωροταξικής οργάνωσης αποθηκευτικών χώρων. Εάν στο cluster
συμμετέχουν εταιρίες-χρήστες με δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να
λάβουν την εν λόγω υπηρεσία;
Απάντηση – Ναι, ο ΦΑ θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προς τα μέλη του ΣΣΚ. Η πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του ΣΣΚ είναι ανοικτή σε
διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων, ενώ, σύμφωνα με το
Άρθρο 27 του ΕΚ 651/2014, οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 10% των
επενδυτικών δαπανών του ΣΣΚ μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους
όρους, ως χαμηλότερες χρεώσεις.
Ερώτηση 55. Εάν το cluster αναπτύξει υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται μέσω
cloud/διαδικτύου, δεν είναι απαραίτητο τα μέλη του να επισκέπτονται τον
εργαστηριακό χώρο που θα φιλοξενεί τον αναγκαίο εξοπλισμό (π.χ. servers) που θα
υποστηρίζει τις εν λόγω διαδικασίες. Είναι αυτό αποδεκτό;
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Απάντηση – Ναι, είναι αυτό αποδεκτό.
Ερώτηση 56. Στην κατηγορία δαπάνης 2.4 Δαπάνες δημοσιότητας είναι επιλέξιμη
δαπάνη για εκπόνηση σχετικής μελέτης; Ουσιαστικά θα είναι μία μελέτη, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν οι ενέργειες προβολής των αποτελεσμάτων του
ΣΣΚ, τόσο για την προβολή στο ευρύ κοινό (media plan) όσο και για την στοχευμένη
προσέλκυση επιχειρήσεων- μελών του ΣΣΚ;
Απάντηση – Για την επίτευξη του στόχου του ΣΣΚ και στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών
ενισχύσεων λειτουργίας, μια ενέργεια δύναται να αφορά σε μελέτη βέλτιστης διάχυσης
αποτελεσμάτων ...για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την
παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των
επιχειρήσεων.
Ερώτηση 57. Στην κατηγορία δαπάνης 2.7 Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, ο
προμηθευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης; Αν όχι, είναι
επιλέξιμη δαπάνη οργάνωσης εργαστηρίων με εξειδικευμένους ομιλητές, με κοινόστόχο είτε τα μέλη του ΣΣΚ είτε το ευρύ κοινό, για ενημέρωση και συμβουλευτική όσον
αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και τα ευρύτερα οφέλη από τη δράση
του ΣΣΚ;
Απάντηση – Στην κατηγορία δαπάνης 2.7 Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, ο
προμηθευτής δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης. Είναι επιλέξιμη η
δαπάνη οργάνωσης εργαστηρίων με εξειδικευμένους ομιλητές, με κοινό- στόχο είτε τα μέλη
του ΣΣΚ είτε το ευρύ κοινό, για ενημέρωση και συμβουλευτική όσον αφορά την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα και τα ευρύτερα οφέλη από τη δράση του ΣΣΚ.
Ερώτηση 58. Μπορεί ένα μέλος του ΣΣΚ να είναι προμηθευτής του ΦΑ στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπανών
«Άυλα στοιχεία Ενεργητικού» και «Λοιπές Λειτουργικές
Δαπάνες»;
Απάντηση – Μπορεί ένα μέλος του ΣΣΚ να είναι προμηθευτής του ΦΑ στις κατηγορίες
επιλέξιμων δαπανών «Άυλα στοιχεία Ενεργητικού» και «Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες» αρκεί
οι δαπάνες αυτές να μην έχουν χρηματοδοτηθεί ξανά στο πλαίσιο της Δράσης.
2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΣΚ
Ερώτηση 59. Πότε αναμένεται να δημοσιευτεί η 2η πρόσκληση για τις επιχειρήσεις;
Απάντηση - Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρώτης φάσης /πρόσκλησης, την
έκδοση της απόφασης ένταξης και σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτήν.
Ερώτηση 60. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει δηλώσει ενδιαφέρον κατά την
υποβολή πρότασης Φορέα Αρωγού, μπορεί να αποσύρει το ενδιαφέρον της στην
πορεία; Επηρεάζει τυχόν απόσυρση του ενδιαφέροντος την έγκριση του Φορέα
Αρωγού ή μελλοντική πρόταση της επιχείρησης;

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 19 από 23

ΑΔΑ: ΩΘΔΤ46ΜΤΛΡ-Φ6Ψ

Απάντηση - Ναι, μπορεί στο πλαίσιο τροποποίησης της πράξης να αποσυρθεί εφόσον
αντικατασταθεί από ισότιμο μέλος και εφόσον εξακολουθούν να ικανοποιούνται τα κριτήρια
αξιολόγησης της 1ης Φάσης.. Μελλοντικά δεν θα υφίσταται κάποια επίπτωση στον ΦΑ ή στην
επιχείρηση.
Ερώτηση 61. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη σύνδεση του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης ανάμεσα στις προτάσεις της 1ης και της 2ης πρόσκλησης; Υπάρχει
πρόβλεψη δημοσιοποίησης τουλάχιστον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των
επιχειρήσεων όσον αφορά τη 2η Πρόσκληση;
Απάντηση - Ο ΦΑ δύναται να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου του, μετά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και εφόσον οι δραστηριότητές του σχετίζονται με την
πρόταση/επιχειρηματικό σχέδιο του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ).
Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες γίνονται με ευθύνη του δυνητικού Δικαιούχου και δεν
γεννάται καμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου στην περίπτωση μη ένταξης της πράξης στην
Δράση.
Δεν προβλέπεται η δημοσιοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, πριν
από τη δημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης- Επιχειρήσεις.
Ερώτηση 62. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή
σε συγκεκριμένο συνεργατικό σχηματισμό της 1ης Πρόσκλησης, αλλά δεν εγκριθεί η
πρότασή της στη 2η Πρόσκληση λόγω εξαντλήσεως προϋπολογισμού, ο Φορέας
Αρωγός υποχρεούται να αντικαταστήσει το σχήμα που έχει υποβάλει βάσει των
εγκεκριμένων εταιρειών της 2ης Πρόσκλησης;
Απάντηση – Όχι, ο Φορέας Αρωγός δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει το σχήμα με το
οποίο έχει εγκριθεί. Μόνο στην περίπτωση που κάποιο μέλος του ΣΣΚ αποσυρθεί θα πρέπει
να αντικατασταθεί στο πλαίσιο τροποποίησης της πράξης από ισότιμο μέλος, προκειμένου να
εξακολουθούν να ικανοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης της 1ης Φάσης. Η υλοποίηση του
έργου του Φορέα Αρωγού δεν εξαρτάται από τις εντάξεις της 2ης Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι
τα μέλη του ΣΣΚ δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν στην 2 η Πρόσκληση ούτε υπάρχει
δέσμευση για την ένταξή τους στην 2η Πρόσκληση.
Ερώτηση 63. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν στη 2η Πρόσκληση, τί
προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουν; Υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο;
Απάντηση – Ο προϋπολογισμός για τα επιχειρηματικά σχέδια της 2ης Πρόσκλησης θα
ανακοινωθεί με την έκδοσή της. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 1ης και 2ης Πρόσκλησης
(Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε ΣΣΚ στον θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής
δεν θα υπερβαίνει τα 0,7 Μ€ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 Μ€.
Ερώτηση 64. Για την 2η Πρόσκληση οι δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς έχουν
δικαίωμα συμμετοχής;
Απάντηση – Στην 2η Πρόσκληση, θα υποβληθούν επιχειρηματικά σχέδια από επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Αρωγούς των προκριθέντων ΣΣΚ. Οι
δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Εντούτοις, οι
δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στον ΣΣΚ χωρίς
προϋπολογισμό και χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους.
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Ερώτηση 65. Είναι δυνατόν ο φορέας αρωγός να συμμετέχει και ως μέλος του
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ);
Απάντηση - Όχι δεν είναι δυνατόν ο φορέας αρωγός να συμμετέχει και ως μέλος του
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ).
Ερώτηση 66. Ποιός είναι ο ενεργός ρόλος των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν
στον ΣΣΚ;
Απάντηση - Κατά τη 2η πρόσκληση της Δράσης, θα υποβληθούν, επιχειρηματικά σχέδια από
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με τους Φορείς Αρωγούς των
προκριθέντων ΣΣΚ. Σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια θα αναλύονται οι ενέργειες που θα
υλοποιήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε
Ε&Τ με ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς φορείς ή και με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του ΣΣΚ. Στόχος των ενεργειών θα είναι η δημιουργία
νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.
Ερώτηση 67. Ποιό θα είναι το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού των εταιρειών που
θα συμμετέχουν στους ΣΣΚ και ποιά τα ποσοστά επιχορήγησής τους. (Για την
προσέγγιση των εταιρειών και την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας);
Απάντηση - Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για το σχηματισμό
Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (ΣΣΚ) είναι δέκα (10) ανεξάρτητες μεταξύ τους
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, εκ των οποίων
τουλάχιστον πέντε (5) ΜΜΕ. Σε κάθε Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (ΣΣΚ) δύναται να
αποτελούν μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς, επιπλέον των δέκα (10) ανεξάρτητων
μεταξύ τους επιχειρήσεων, χωρίς περιορισμό. Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια
Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε ΣΣΚ στον θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν θα
υπερβαίνει τα 0,7 Μ€ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 Μ€. Τα ποσοστά
επιχορήγησης θα ανακοινωθούν με την έκδοση της 2ης Πρόσκλησης.
Ερώτηση 68. Έχουμε ή θα έχουμε στην 2η φάση περιορισμούς σε ΚΑΔ ή ο μόνος
θεματικός περιορισμός θα αφορά την RIS3;
Απάντηση - Τα επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν στους οκτώ/8 θεματικούς τομείς
της εθνικής RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα με τους
περιορισμούς που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
Ερώτηση 69. Υπάρχει κάποιο σημείο της Πρόσκλησης που ορίζει ακριβώς τις
υποχρεώσεις των μελών (όχι του Φορέα Αρωγού);
Απάντηση – Η Αναλυτική Πρόσκληση δεν αναφέρει συγκεκριμένες υποχρεώσεις μελών του
ΣΣΚ. Οι υποχρεώσεις μπορούν να τεθούν από τον Φορέα Αρωγό κατά την κρίση του στα
προσύμφωνα ή συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα Αρωγού
που θα υποβληθούν με την Αίτηση Χρηματοδότησης του Φορέα Αρωγού.

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 21 από 23

ΑΔΑ: ΩΘΔΤ46ΜΤΛΡ-Φ6Ψ

Ερώτηση 70. Ένας Σύλλογος που έχει έσοδα από εισιτήρια για θέατρο και από
συνδρομές από μαθήματα χορού, θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα; Θα
μπορούσε να επιδοτηθεί στη 2η πρόσκληση;
Απάντηση – Εφόσον η οικονομική δραστηριότητα τεκμηριώνεται επαρκώς, με βάση τα
κριτήρια που τίθενται στην Πρόσκληση, τότε έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην 2η Πρόσκληση.
Σημειώνεται ότι με βάση την ανοιχτή πρόσκληση των ΣΣΚ, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει
να τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.
Ερώτηση 71. Στην περίπτωση που ο ΦΑ του εγκεκριμένου ΣΣΚ είναι ερευνητικός
φορέας, μπορεί κατά τη 2η φάση να συμμετέχει στα έργα των επιχειρήσεων ως
υπεργολάβος για την παροχή υπηρεσιών έρευνας;
Απάντηση – Ο ΦΑ δύναται να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΣΚ υπηρεσίες ως
υπεργολάβος. Οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις υπηρεσίες του φορέα
αρωγού.
ΠΣΚΕ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ερώτηση 72. Στην περιοχή 6.1 της φόρμας με τίτλο «Φυσικό Αντικείμενο» υπάρχει
περιορισμός σε αριθμό χαρακτήρων/λέξεων/σελίδων; Υπάρχει η δυνατότητα να
ενσωματωθούν εικόνες/εικόνες/σχήματα;
Απάντηση - Δεν υπάρχει περιορισμός σε αριθμό χαρακτήρων/λέξεων/σελίδων. Υπάρχει η
δυνατότητα να ενσωματωθούν εικόνες/εικόνες/σχήματα ως παράρτημα στα ‘’Επισυναπτόμενα
Έγγραφα’’.
Ερώτηση 73. Στην περιοχή 2.1 της φόρμας με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ» συμπληρώνονται τα στοιχεία των
μετόχων των εταιριών που είναι και στην φόρμα 1.3 με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (Αν υπάρχουν πολλοί μέτοχοι, να καταχωρηθούν
οι τρεις με το μεγαλύτερο ποσοστό);
Απάντηση - Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή της Αίτησης
Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ ενδείκνυται να καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν
ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο (ή ίσο) του 25% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν
υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι.
Ερώτηση 74. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ερευνητικό κέντρο, θα πρέπει να
συμπληρώσουμε το πεδίο 1.6 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
στο ΠΣΚΕ ή αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος είναι
επιχείρηση;
Απάντηση – Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ερευνητικό κέντρο δεν απαιτείται η
συμπλήρωση του πεδίου 1.6.
Ερώτηση 75. Στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης και συγκεκριμένα στην ενότητα
«6.1. Επιλέξιμες Δαπάνες» περιγράφονται οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.
Στην εν λόγω ενότητα δεν υπάρχει διακριτά η κατηγορία «2.5 - Δαπάνες προσαρμογών
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για άτομα με αναπηρία» που αναφέρεται στο ΠΣΚΕ, η οποία και εντάσσεται στις
λειτουργικές δαπάνες (ήτοι έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). Αντ’
αυτού, οι δαπάνες για προσαρμογές για ΑμεΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση,
επιμερίζονται στην κατηγορία «α) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα
στοιχεία ενεργητικού». Παρακαλώ διευκρινίστε: 1.α) τι είδους δαπάνες
περιλαμβάνονται στην κατηγορία «2.5 - Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με
αναπηρία» του ΠΣΚΕ και 1.β) εάν λ.χ. οι προσαρμογές για ΑμεΑ σε κτηριακές
εγκαταστάσεις ή λογισμικό εντάσσονται στις κατηγορίες «1.1 - Κτίρια και
εγκαταστάσεις κτιρίων» και «1.3 - Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού» του ΠΣΚΕ
αντίστοιχα.
Απάντηση – Η κατηγορία «2.5 - Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία» που
αναφέρεται στο ΠΣΚΕ αφορούν σε οι προσαρμογές για ΑμεΑ σε κτηριακές εγκαταστάσεις ή
λογισμικό και εντάσσονται στις κατηγορίες «1.1 - Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων» και «1.3 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού» του ΠΣΚΕ αντίστοιχα.
Ερώτηση 76. Για μία ΑΜΚΕ, η οποία δεν έχει μετόχους – εταίρους αλλά μόνο μέλη,
στην περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση με τον Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισμό, θα μπορούσε να αποδείξει ότι η ίδια συμμετοχή προέρχεται από την
καταβολή έκτακτων εισφορών των μελών της;
Απάντηση – Όχι, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την
εξόφληση των δαπανών του έργου ή/και με την χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Ερώτηση 77. Στη Α φάση, τα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων μελών του ΣΣΚ θα είναι
στοιχεία ή επισυναπτόμενα έγγραφα; Π.χ σε αυτή τη φάση θα επισυναφτούν τα
καταστατικά τους;
Απάντηση – Στην υποβολή του αιτήματος τα στοιχεία των επιχειρήσεων μελών του ΣΣΚ
απλά αναφέρονται στο ΠΣΚΕ προκειμένου να αξιολογηθεί η σχετική απαίτηση δημιουργίας
του ΣΣΚ για τουλάχιστον δέκα (10) ανεξάρτητες επιχειρήσεις, εκ των οποίων πέντε (5)
τουλάχιστον ΜΜΕ.
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