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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» - Κωδικός
Πρόσκλησης 032ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4620.
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. Το 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. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο
3.
6. Την Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/9.7.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Τη με Α.Π. 85847/11.08.2020 (ΦΕΚ 3375/Β΄/12.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
8. Το N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
9. Την Απόφαση 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 6ΓΤ746ΜΤΛΡ-ΟΥ4

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
όπως ισχύει.
Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (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).
Τη με Α.Π 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7Κ2Φ).
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.
Τη 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).
Τη 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).
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.
Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
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.
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, όπως ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2020
για την τροποποίηση των Κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για
την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-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).
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), όπως ισχύει.
Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
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).
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25. 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», όπως ισχύει.
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,
όπως ισχύει.
27. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01).
28. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Το 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. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄ 147), όπως ισχύει.
32. Το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.
33. Το 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. Το 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».
35. Tο Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29.07.2020) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση
της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη
διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,
την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».
36. 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”», όπως ισχύει.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
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40. 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».
41. Το με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες και
Παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών
Ενισχύσεων».
42. 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».
43. 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».
44. 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».
45. 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».
46. To με Α.Π. 122645/EYKE2260/27.11.2019 έγγραφο της EYKE «Δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τον «έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων».
47. Την από 16.03.2017 απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτημα της ΕΥΚΕ για τη
χρηματοδότηση λοιπών φορέων στο πλαίσιο Δράσεων ΕΤΑΚ.
48. Την από 25.06.2015 Aπόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
49. 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.
50. 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»”, όπως τροποποιήθηκε
με την Απόφαση με Α.Π. 4609/1353/Α1/28.08.2020 (ΦΕΚ Β 3825/09.09.2020).
51. Τη με Α.Π. 5602/1042/A2/26.09.2019 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).
52. Τη με Α.Π. 8424/06.08.2020 Απόφαση ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση:
«Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΨΔ7Χ46ΜΤΛΡ-Ρ9Ρ).
53. Το με Α.Π. 109912/EΥΚΕ 1616/19.10.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5599/1246 Α2/19.10.2020)
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ «Έκφραση γνώμης για την
αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ- 2η
Πρόσκληση».
54. Τη με Α.Π. 5485/1703 Α1/13.10.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΗΓ46ΜΤΛΡ-ΙΥΕ) Απόφαση, μέσω της 54ης
γραπτής διαδικασίας, 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/2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις ΣΣΚ».
55. Τη με Α.Π. 126130/27.11.2020 (AΔΑ: ΨΝΞΙ46ΜΤΛΡ-ΕΔ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 4 από 5

ΑΔΑ: 6ΓΤ746ΜΤΛΡ-ΟΥ4

των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός».
56. Τη με Α.Π. 6715/1545/Α2/09.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΩ246ΜΤΛΡ-3ΘΞ) Πρόσκληση υποβολής
Αιτήσεων Χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» - Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ - Α/Α
ΟΠΣ 4620.
57. Τη με Α.Π. 1142/159/Α2/19.02.2021 Απόφαση με θέμα: Παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» (ΑΔΑ:
64ΓΣ46ΜΤΛΡ-1ΝΠ).
58. Το από 03.03.2021 αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση Κρατικών
Ενισχύσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση:
Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 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 Κρατικών
Ενισχύσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» 2η Πρόσκληση:
Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 – 2020, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στις 03.03.2021 στην ιστοσελίδα http://www.gsrt.gr για
την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των
Παραρτημάτων αυτής, και επισυνάπτεται στην παρούσα.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, της ΓΓEK http://www.gsrt.gr και του ΕΣΠΑ
http://www.espa.gr.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ιωάννης Τσακίρης

Συνημμένο: 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 Καινοτομίας, κ. Α. Κυριαζή
ΓΓΕΚ, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Αρχή Πιστοποίησης
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Εσωτερική διανομή:

-

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδες Α1, Α2, Β1
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ - 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής δυνητικού δικαιούχου / επιχείρησης στην
παρούσα πρόσκληση και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες, ανεξαρτήτως μεγέθους και
ημερομηνίας ίδρυσης, Επιχειρήσεις - μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης
Πρόσκλησης: «Φορέας Αρωγός», οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την
συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιό του στο
πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης.
Προϋπόθεση συμμετοχής για τα εν δυνάμει μέλη του ΣΣΚ είναι η υποβολή προσυμφώνου/ων
συνεργασίας με το Φορέα Αρωγό, τα/ο οποία/ο θα ενεργοποιηθούν μετά την έγκριση της πρότασης
στο πλαίσιο της 2ης, ανοικτής, Πρόσκλησης. (ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr/.
από το συντονιστή φορέα του έργου.

2.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς ορίζεται ο Συντονιστής Φορέας Συντονιστής Έργου και ποιες είναι οι νομικές
υποχρεώσεις του έναντι της ΓΓΕΚ και των άλλων μελών του ΣΣΚ; Ο λογαριασμός στο ΠΣΚΕ μέσω
του οποίου θα υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να ανήκει (ΑΦΜ) στον Συντονιστή
του Έργου (φυσικό πρόσωπο) ή στον Συντονιστή Φορέα (επιχείρηση-δικαιούχος). Η αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται από τον Συντονιστή Φορέα του έργου (ήτοι επιχείρηση) ή από
τον Συντονιστή του έργου (φυσικό πρόσωπο);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, ο Συντονιστής Φορέας
είναι κατά προτίμηση εκείνη η επιχείρηση της σύμπραξης, η οποία έχει σημαντική βαρύτητα
συμμετοχής στην πρόταση. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων που
συμπράττουν στην υλοποίηση του έργου και συνολικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του έργου.
Πρέπει να διαθέτει εμπειρία στον συντονισμό και την διαχείριση συνεργατικών έργων έρευνας και
ανάπτυξης. Η επάρκεια του συντονιστή φορέα, αποτελεί υποκριτήριο αξιολόγησης των
υποβαλλομένων επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση.
Ο Συντονιστής Έργου είναι φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με Απόφαση του Συντονιστή Φορέα,
υποβάλλει στο ΠΣΚΕ την αίτηση χρηματοδότησης, τυχόν αίτημα ακύρωσής της, τυχόν ένσταση επί του
αποτελέσματος της αξιολόγησης, τα αιτήματα επαλήθευσης και τα αιτήματα καταβολής της
επιχορήγησης και γενικά έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΓΓΕΚ για λογαριασμό της σύμπραξης.
Ο λογαριασμός στο ΠΣΚΕ μέσω του οποίου θα υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να ανήκει
στον Συντονιστή Φορέα (επιχείρηση-δικαιούχος).
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και Παράρτημα I ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΣΚ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (υπόδειγμα)].
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3.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής του Έργου (φυσικό πρόσωπο)
δύνανται να ταυτίζονται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο) δύνανται να
ταυτίζονται.
Διευκρινίζεται ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεν δύναται να προέρχεται από τον Φορέα Αρωγό.
[ΒΛΠ. Παράρτημα I ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΣΚ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

4.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να είναι πρόσωπο που ανήκει στην ομάδα
έργου του Φορέα Αρωγού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεν δύναται να προέρχεται από τον Φορέα Αρωγό, ήτοι να
ανήκει στην ομάδα έργου του Φορέα Αρωγού.
[ΒΛΠ. ΕΡΩΤΗΜΑ 3 ΚΑΙ Παράρτημα I ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΣΚ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

5.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου δύναται να είναι μέλος ΔΕΠ, διαφορετικό
από τα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στην 1η πρόσκληση αλλά από τον ίδιο φορέα ή να έχει
εργασιακή σχέση (σύμβαση έργου) με το Φορέα Αρωγό στο πλαίσιο υλοποίησης του
εγκεκριμένου έργου της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης ΣΣΚ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε κάθε περίπτωση ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου δεν δύναται να είναι μέλος ΔΕΠ
από τον ίδιο φορέα, ήτοι από το Φορέα Αρωγό του εγκεκριμένου ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης,
με οιαδήποτε σχέση εργασίας.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 4 ΚΑΙ Παράρτημα I ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΣΚ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

6.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες μορφές επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στην παρούσα
πρόσκληση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες
μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
του Ν. 4430/2016 ως ισχύει. Ειδικά για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο θεματικό τομέα της
Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες
Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίοι/ες λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]
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7.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Oι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, οι ατομικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 6]

8.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Φορέας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας, με καταχώρησή του στο Γενικό Μητρώο όπου καταχωρούνται οι
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και νομική μορφή, βάσει του καταστατικού του, είναι
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Δύναται να συμμετέχει ως δικαιούχος στη Δράση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εν λόγω επιχείρηση βάσει του καταστατικού της είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,
συνεπώς δεν δύναται να συμμετάσχει στην 2η πρόσκληση. Στο παράρτημα ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στο σημείο 13, στο
οποίο αναφέρονται οι ΑΜΚΕ, θα διαγραφούν σε προσεχή τροποποίηση αυτής.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 6]

9.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Δύνανται να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό ανώνυμες εταιρείες
ιδιωτικού δικαίου οι οποίες ωστόσο ελέγχονται από κρατικούς φορείς τηρώντας πάντα τους
όρους & προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται από την οικεία πρόσκληση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση, αρκεί να λειτουργούν
αποκλειστικά με μία από τις μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα που ορίζονται στην
ενότητα 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της αναλυτικής πρόσκλησης.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 6]

10.

ΕΡΩΤΗΜΑ: α) Φορέας Αρωγός εγκεκριμένου ΣΣΚ από την 1η πρόσκληση της Δράσης δύναται
να συμμετάσχει ως δικαιούχος σε διαφορετικό ΣΣΚ στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης; β) Με
ποιον τρόπο συμμετέχει ο φορέας αρωγός στην πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της
παρούσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Όχι δεν μπορεί να συμμετάσχει καθώς βασική προϋπόθεση συμμετοχής των
επιχειρήσεων είναι να μην είναι δικαιούχοι – φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».
β) Απαιτείται προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Αρωγού και του συνόλου των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο υποβληθέν αίτημα χρηματοδότησης, για την από κοινού
υλοποίηση του έργου και τους όρους τής μεταξύ τους συνεργασίας. Το προσύμφωνο καταρτίζεται με
σκοπό τη διευθέτηση ζητημάτων τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
του έργου. Συμφωνείται δε και συνυπογράφεται προ της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ως
μη δεσμευτικό, και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Τα «Μέλη ΣΣΚ» αναγνωρίζουν
ότι το Προσύμφωνο Συνεργασίας και οι ακριβείς όροι συνεργασίας θα καθοριστούν με τη σύναψη στο
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τελικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μετά την έγκριση της πρότασης/αιτήματος/έργου προς
χρηματοδότηση.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Υπόδειγμα
Προσυμφώνου Συνεργασίας]

11. ΕΡΩΤΗΜΑ: Μπορεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσης να δηλωθεί
φορέας (επιχείρηση ή ερευνητικός οργανισμός) ο οποίος δεν συμμετέχει με προϋπολογισμό στο
έργο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένας φορέας δεν μπορεί να συμμετέχει σε έργο με μηδενικό προϋπολογισμό, δλδ να
αποτελέσει δυνητικό δικαιούχο.

12. ΕΡΩΤΗΜΑ: Δύναται να συμμετέχει στην αίτηση χρηματοδότησης και μία εξαρτημένη με τον
φορέα αρωγό επιχείρηση και συγκεκριμένα spin-off επιχείρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, μία εξαρτημένη με τον φορέα αρωγό spin-off επιχείρηση δεν δύναται να συμμετέχει
στην πρόταση.
Ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων επιχειρήσεων – μελών ή μη μελών του ΣΣΚ, ανά πρόταση ΣΣΚ, πρέπει
να είναι δέκα (10) εκ των οποίων πέντε οι (5) ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση τους, βλπ.
ΕΕ 2003/361/ΕΚ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση ΣΣΚ πρέπει να είναι ανεξάρτητες τόσο
μεταξύ τους όσο και με το φορέα αρωγό.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]

13. ΕΡΩΤΗΜΑ: Απαιτείται ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας / ΣΣΚ να συσταθεί σε νομική
οντότητα με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και αυτή να αναλάβει το
συντονισμό και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν απαιτείται σύσταση νέας νομικής οντότητας του ΣΣΚ για την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης στην 2η πρόσκληση. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της
Δράσης α) Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και β) ως
συντονιστής φορέας (νομικό πρόσωπο) ορίζεται οποιαδήποτε υφιστάμενη επιχείρηση, μέλος ή
δυνητικό μέλος ενός ήδη εγκεκριμένου ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης. Μία εκ των επιχειρήσεων
της σύμπραξης με σημαντική βαρύτητα στο έργο ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 2 & 6 ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ]

14. ΕΡΩΤΗΜΑ: Μπορεί να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης μία νέα επιχείρηση π.χ. μία spin off
εταιρεία που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης; Μπορεί να αναλάβει
τον συντονισμό και την υποβολή της πρότασης;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το χρόνο λειτουργίας της δυνητικώς δικαιούχου
επιχείρησης –στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ως εκ τούτου είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις
από υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και από SPIN OFF επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί, κατά τη
συγγραφή της πρότασης και την υπογραφή του προσυμφώνου συνεργασίας, εφ’όσον νομικά είναι σε
θέση να προσυπογράψει ως υφιστάμενη επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι υπό σύσταση εταιρεία δεν
αποτελεί δυνητικό δικαιούχο.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ και
Παράρτημα I ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΣΚ - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

15. ΕΡΩΤΗΜΑ: Μπορεί μία νεοσύστατη ΙΚΕ ή ΑΕ, με μετόχους τα μέλη του ΣΣΚ, να υποβάλει την
πρόταση για λογαριασμό του ΣΣΚ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση είναι
ανεξάρτητες τόσο μεταξύ τους όσο και με το Φορέα Αρωγό. Μία από τις επιχειρήσεις της σύμπραξης
ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας.

16. ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιχείρηση η οποία δεν συμμετείχε ως μέλος του ΣΣΚ στο πλαίσιο της 1ης
πρόσκλησης της Δράσης «Φορέας Αρωγός» δύναται να συμμετέχει στη 2η πρόσκληση και ποιές
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, μπορεί να συμμετέχει αρκεί:
α) να γίνει μέλος ενός ήδη εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης
Φορέα Αρωγού. Τα στοιχεία των Φορέων Αρωγών έχουν δημοσιοποιηθεί και αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες της ΓΓΕΚ και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στους συνδέσμους:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=750&neID=673&neTa=12_40756_
1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load
και
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=
β) να συνυπογράψει το προσύμφωνο συνεργασίας με το φορέα αρωγό, και
γ) κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις μορφές
επιχειρήσεων που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης.
[ΒΛΠ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ]

17. ΕΡΩΤΗΜΑ: Δύναται στην αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί να συμμετέχει επιχείρηση
με έδρα σε χώρα η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Ελβετία ή Ισραήλ);
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να έχει την
έδρα της νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει
ελληνικό ΑΦΜ ή VAT ή ΑΦΜ ή VAT της χώρας - μέλους της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της. Μετά την
ένταξη και, το αργότερο, μέχρι την πρώτη καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης (προκαταβολή ή
πρώτη δόση) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, πρέπει να αποκτήσει νόμιμα λειτουργούσα
εγκατάσταση, (έδρα ή υποκατάστημα), με ΑΦΜ στην ελληνική περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η
ενίσχυση, όπου θα πραγματοποιήσει τις δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αίτηση
Χρηματοδότησης.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ]

18.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση για χρηματοδότηση της 2ης πρόσκλησης,
τι προβλέπεται για τον Φορέα Αρωγό και την υλοποίηση του έργου της 1ης πρόσκλησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης, οι ενταγμένοι
Φορείς Αρωγοί της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης, θα συνεχίσουν να υλοποιούν το εγκεκριμένο
επιχειρηματικό τους σχέδιο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα / παράρτημα της απόφασης ένταξης της ΓΓΕΚ που τους περιήλθε.

19.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Πόσοι ΣΣΚ δύνανται να δημιουργηθούν βάσει του επενδυτικού σχεδίου του Φορέα
Αρωγού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επιχειρήσεις / δυνητικά μέλη καλούνται να υποβάλλουν από κοινού τα επιχειρηματικά
τους σχέδια σε μία πρόταση ανά εγκεκριμένο ΣΣΚ, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ τους.
Στα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν τη συνάφεια και τη
συμβολή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο του προκριθέντος ΦΑ του ΣΣΚ.
[ΒΛΠ. 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ]

20.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιχείρηση Α είναι Φορέας Αρωγός /ΦΑ στην θεματική περιοχή ΧΥ. Μπορεί η Α να
συμμετέχει ως δικαιούχος σε προτάσεις άλλων ΣΣΚ (λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ΦΑ σε ένα
ΣΣΚ); Εάν ναι, α) σε πόσες προτάσεις άλλων ΣΣΚ μπορεί να συμμετέχει ως δικαιούχος και β)
αυτά τα ΣΣΚ θα πρέπει να είναι εκτός της θεματικής περιοχής στην οποία συμμετέχει ως ΦΑ,
δηλ. εκτός της ΧΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν μπορεί να συμμετάσχει ως δικαιούχος σε προτάσεις άλλων ΣΣΚ ανεξαρτήτως
θεματικής περιοχής. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι να μην είναι δικαιούχοι
– φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ:
Φορέας Αρωγός».
[ΒΛΠ. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]
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ΕΡΩΤΗΜΑ: Δυο εταιρείες οι οποίες είναι συνδεδεμένες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δυο
διαφορετικές προτάσεις που ανήκουν στην ίδια RIS3. Η μια εταιρεία θα συμμετάσχει σε μια
πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος και η άλλη εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια άλλη
πρόταση ως υπεργολάβος. Είναι αυτό επιτρεπτό δεδομένου ότι οι δυο προτάσεις ανήκουν
στην ίδια RIS3;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν είναι επιτρεπτό. Εάν μια επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη ή /και συνδεδεμένη με
άλλη/άλλες επιχειρήσεις τότε πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
α) στην πρόταση του συγκεκριμένου ΣΣΚ, συμμετέχει η περί ής ο λόγος επιχείρηση ή μόνο μία από τις
συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις μ’ αυτή,
β) η επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες με αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν έως και
σε τρεις, /3 διαφορετικές προτάσεις ΣΣΚ ως δικαιούχοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι (τρείς διαφορετικοί)
ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς μεταξύ τους θεματικούς τομείς της RIS3.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση υπερβεί το όριο των τριών συμμετοχών,
απορρίπτονται όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει,
γ) η επιχείρηση ή μία εκ των συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων με αυτήν δύναται να συμμετάσχει και
σε μία πρόταση ΣΣΚ ως υπεργολάβος υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω δεν είναι δυνητικοί
δικαιούχοι στην συγκεκριμένη πρόταση ΣΣΚ.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]

22.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στην πρόταση του ΣΣΚ Χ (όπου είναι ΦΑ η εταιρεία Α), η Α θα μπορεί να είναι
υπεργολάβος σε επιχειρήσεις του ΣΣΚ (προφανώς σε αντικείμενο άλλο από αυτό που έχει ως
ΦΑ). Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες μπορεί να είναι
υπεργολάβος στο δικό της ΣΣΚ; Μπορεί ένας ΦΑ να είναι υπεργολάβος σε επιχειρήσεις σε
άλλα ΣΣΚ και με ποιόν περιορισμό θεματικών περιοχών και αριθμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν υπάρχει περιορισμός. Ο ΦΑ δύναται να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΣΚ
στο οποίο είναι ΦΑ, υπηρεσίες ως υπεργολάβος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν ταυτίζονται με τις
υπηρεσίες του ως Φορέα Αρωγού. Ωστόσο, ο σχεδιασμός του φυσικού και του οικονομικού
προγραμματισμού αποτελεί ευθύνη των δικαιούχων, του συντονιστή φορέα καθώς και του Φορέα
Αρωγού. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δύο ή περισσότεροι φορείς της ίδιας σύμπραξης δεν
πρέπει να διανείμουν τον προϋπολογισμό ενός ενιαίου και αυτοτελούς παραδοτέου του συνεργατικού
έργου στο πλαίσιο της πρότασης του ΣΣΚ, καθώς αυτό αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
Συνεπώς πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρο 3 της ΥΑΕΚΕΔ (με αριθ.
137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ B’ 5968) σύμφωνα με την οποία «Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες
εφόσον είναι νόμιμες και κανονικές και επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί με βάση την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης ήτοι, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και
της αποδοτικότητας. Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εφαρμόζεται και στις δαπάνες
όλων των δικαιούχων ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Η αρχή της οικονομίας ορίζει ότι τα μέσα
που χρησιμοποιούνται από το δικαιούχο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της πράξης
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καθίστανται εγκαίρως διαθέσιμα, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή. Η
αρχή της αποδοτικότητας αφορά στην καλύτερη σχέση μεταξύ χρησιμοποιηθέντων μέσων και
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η αρχή της αποτελεσματικότητας αφορά στην εκπλήρωση των ειδικών
στόχων που έχουν ορισθεί και στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Μη συμμόρφωση
της πράξης με τους εφαρμοστέους κανόνες, συνεπάγεται δημοσιονομική διόρθωση ή/και ανάκτηση των
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Τα ποσά των δαπανών που τεκμηριώνονται ως μη
επιλέξιμες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες επιλέξιμες δαπάνες του δικαιούχου στο
πλαίσιο της πράξης».
Ο ΦΑ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υπεργολαβίας στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΣΚ εφ’ όσον οι
υπηρεσίες αυτές δεν ταυτίζονται με τις υπηρεσίες του Φορέα Αρωγού’’ και υλοποιούνται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της ΥΑΕΚΕΔ (με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ B’ 5968).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ένας εκ των συμμετεχόντων φορέων – επιχειρήσεων ή/ και
Ερευνητικών Φορέων ασκεί ταυτοχρόνως στο πλαίσιο του ΣΣΚ, δραστηριότητες οικονομικής και μη
οικονομικής φύσης, προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων να
μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση πρέπει οι δραστηριότητες, οι δαπάνες, και τα έσοδά του από
παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών που προκύπτουν από άλλες δραστηριότητές τους, να
διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε να αποφεύγεται η επιδότηση /
χρηματοδότηση οικονομικής δραστηριότητας, μη σχετιζομένης προς τον ΣΣΚ από τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του ΣΣΚ (σταυροειδής χρηματοδότηση).

23.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχει η δυνατότητα μέλος (επιχείρηση-δικαιούχος) του ΣΣΚ να είναι και
υπεργολάβος του Φορέα Αρωγού (δηλ. ενισχυόμενη δαπάνη στο πλαίσιο της εγκεκριμένης
πρότασης του ΦΑ).;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι επιτρέπεται, επιχείρηση – μέλος του ΣΣΚ και δυνητικός δικαιούχος στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης να είναι υπεργολάβος του ΦΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης πρόσκλησης.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ
& ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ]

24.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχει όριο στον προϋπολογισμό που μπορεί να έχει ο φορέας αρωγός ή άλλη
επιχείρηση ως υπεργολάβος στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης; Μπορεί ένας ερευνητικός
φορέας να είναι υπεργολάβος σε περισσότερους από έναν ΣΣΚ στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης δεν υπάρχει κάποιο όριο για τις υπηρεσίες
υπεργολαβίας που μπορούν να παρασχεθούν από ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης. Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εκάστης υπεργολαβίας, θα αποτελέσει αντικείμενο
αξιολόγησης των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων.
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Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσίας θα ορίζεται σε σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ των δύο
μερών, θα περιγράφεται σαφώς το φυσικό αντικείμενο της έρευνας ή/και περιγραφή του προς
ανάθεση ερευνητικού έργου. Οι συμβάσεις αυτές, όπως και όλες οι συμβάσεις που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης, πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση από τη φορολογική
αρχή, εφ’ όσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επί πλέον, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι
είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές,
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.

25.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση ανάθεσης έρευνας επί συμβάσει από μεγάλη επιχείρηση σε νομικά
πρόσωπα / Πανεπιστήμια (υπεργολαβία), το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του
Πανεπιστημίου είναι μηδενικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι ανεξάρτητα από το μέγεθος της δυνητικώς δικαιούχου επιχείρησης η ιδία συμμετοχή
του νομικού προσώπου, ήτοι του Πανεπιστημίου στο έργο είναι μηδενική.
[ΒΛΠ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 24]

26.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Μία επιχείρηση Α -μέλος του ΣΣΚ που συμμετέχει ως δικαιούχος στην 2η
πρόσκληση, μπορεί αν εγκριθεί το έργο να προμηθεύσει εξοπλισμό σε άλλη επιχείρηση-Β
μέλος του ΣΣΚ (αυτός ο εξοπλισμός θα συμπεριληφθεί ως δαπάνη εξοπλισμού στον
προϋπολογισμό της επιχείρησης Β);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ένα μέλος της σύμπραξης επιτρέπεται να
αποτελέσει προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου. Θα πρέπει όμως να τηρούνται οι
κανόνες ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται/τεκμηριώνεται ότι η τιμή αγοράς-πώλησης δεν είναι
υψηλότερη της ισχύουσας στην ελεύθερη αγορά.

27.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιό μέλος του ΣΣΚ λαμβάνει τη χρηματοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις- δυνητικά
μέλη που υποβάλλουν από κοινού τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε μία πρόταση ανά εγκεκριμένο
ΣΣΚ, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ τους.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού της ΓΓΕΚ, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών
του. Πραγματοποιείται δε με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε
επιχείρησης, που έχει δηλωθεί στη ΓΓΕΚ και καταβάλλεται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων /ΠΔΕ.
[ΒΛΠ. ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]
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28.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Δεδομένου ότι η αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα
από ένα επιχειρηματικά σχέδια με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συνεργατικά σχήματα,
υπάρχει δυνατότητα τμηματικής έγκρισης χρηματοδότησης ενός μέρους της πρότασης ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν είναι δυνατή η τμηματική έγκριση χρηματοδότησης μέρους της πρότασης. Σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των προτεινόμενων έργων κριθεί/ούν μη
επιλέξιμη/ες επιχείρηση/εις εκ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων/δυνητικών δικαιούχων στην
υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης, η πρόταση απορρίπτεται στο σύνολό της χωρίς δυνατότητα
αντικατάστασης της/των επιχείρησης/εων.

29.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά για τα φυσικά
πρόσωπα που ανήκουν στην μετοχική σύνθεση των εταιρειών της πρότασης, στην περίπτωση
μεγάλων επιχειρήσεων που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μετόχων είναι αρκετά δύσκολο
να συγκεντρωθούν όλα τα ονόματα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’ αυτό; Εάν ένα φυσικό
πρόσωπο κατέχει μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, το ποσοστό συμμετοχής
του σε αυτή δύναται να μεταβάλλεται συνεχώς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Αυτή η υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί από τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν, την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 10% .

30.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Το προσύμφωνο συνεργασίας θα είναι ένα ενιαίο με τις υπογραφές όλων των
επιχειρήσεων ή ο ΦΑ υπογράφει με κάθε μία επιχείρηση ένα προσύμφωνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το προσύμφωνο συνεργασίας προσυπογράφεται από το συνόλου των επιχειρήσεων, που
συμμετέχουν στο υποβληθέν αίτημα χρηματοδότησης έργου και από το Φ.Α., ήτοι είναι ενιαίο.

31.

ΕΡΩΤΗΜΑ: H χρονική διάρκεια του σχεδίου ανέρχεται στους 18 μήνες από την έγκριση.
Δεδομένου ότι, η υλοποίηση των σχεδίων της Δράσης 1 έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΦΑ, ενώ
μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων θα παρέλθουν επιπρόσθετα ορισμένοι μήνες, δύναται η
υλοποίηση των αιτούμενων δαπανών (της Δράσης 2) να υπερβαίνει χρονικά την καταληκτική
ημερομηνία του σχεδίου της Δράσης 1;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τα έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της 2ης πρόσκλησης θα ολοκληρωθούν σε ημερομηνία
μεταγενέστερη της 1ης πρόσκλησης.

32.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στο ΠΣΚΕ αναφέρεται να χρησιμοποιήσουμε μόνο 4000 χαρακτήρες ανά πεδίο, την
συνολική πρόταση θα την αποστείλουμε ως επισυναπτόμενο;

Σελίδα 10 από 13

ΑΔΑ: 6ΓΤ746ΜΤΛΡ-ΟΥ4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι η συνολική υποβληθείσα πρόταση παράγεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ. Επισημαίνεται
ότι το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων δε πρέπει να ξεπερνά τα 50 ΜΒ.

33.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αν μία εταιρεία είναι νεοσύστατη και δεν έχει κλείσει καμία διαχειριστική περίοδο,
τί δικαιολογητικά υποβάλλει? Κάποιο business plan? Ή εκτίμηση σε σχέση με την
χρηματοοικονομική της κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποβάλει τα δικαιολογητικά που διαθέτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

34.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα πρέπει να αναρτηθούν ηλεκτρονικά
στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να φέρουν κάποια επικύρωση από δικηγόρο ότι είναι γνήσια αντίγραφα
των πρωτοτύπων ή αρκούν απλά αντίγραφα; Για τις υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται το γνήσιο
της υπογραφής; Οι τρεις αιτούμενες Υ.Δ. (ορισμός ΜΜΕ, παράρτημα ΙΧ, περί μετόχων) θα
πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί μέσω του
www.gov.gr ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά / ηλεκτρονικά έγγραφα αναρτώνται στο ΠΣΚΕ όπως εκδίδονται από τις
αρμόδιες αρχές, πρωτοδικεία, ΓΕΜΗ, κλπ. Και οι δύο τρόποι που αναφέρονται ανωτέρω είναι
αποδεκτοί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

35.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας
και παράλληλα δε διαθέτουν έντυπο απαλλαγής από αυτήν (καθώς δεν προβλέπεται από τη
νομοθεσία), μπορεί να γίνει δεκτό το έγγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας που εκδίδεται από
το notify business;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, το έγγραφο γνωστοποίησης
https://notifybusiness.gov.gr είναι αποδεκτό.

36.

λειτουργίας

που

εκδίδεται

από

το

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αντίγραφα που προέρχονται από δημόσιο φορέα εξωτερικού (πχ. το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ συνδεδεμένης επιχείρησης εξωτερικού) χρειάζεται να φέρουν σφραγίδα
της Χάγης (apostille) ή να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά από
δικηγόρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εάν από το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ της ελληνικής επιχείρησης δεν προκύπτουν
τα στοιχεία της αλλοδαπής συνδεδεμένης επιχείρησης, απαιτείται επίσημο έγγραφο από τον αρμόδιο
Κρατικό Φορέα της αλλοδαπής, με τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συνδεδεμένη επιχείρηση στην
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αλλοδαπή. Το έγγραφο θα φέρει την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση.

37.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ήταν προβληματική με βάση την εφαρμογή του
τύπου του Παραρτήματος IV για τη χρήση του έτους 2019, αλλά δεν είναι πλέον προβληματική
για τη χρήση του έτους 2020, μπορεί να προσκομίσει σχετικά τεκμήρια (και ποιά θα ήταν
αυτά) για τη χρήση του 2020 (01.01.2020-31.12.2020) που να γίνουν αποδεκτά από τη ΓΓΕΚ
κατά το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα Δικαιολογητικά, που απαιτούνται προκειμένου να χαρακτηρισθεί μία επιχείρηση ως
προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014, πρέπει να
προσκομισθούν μαζί με την υποβολή της πρότασης, ανάλογα με τα επί μέρους χαρακτηριστικά της
επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της, κατά περίπτωση. Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν τις τρεις
τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Η κάθε επιχείρηση - μέλος του ΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει
τις τρεις τελευταίες κλεισμένες χρήσεις είτε αυτές είναι των ετών 2019, 2018, 2017 είτε των ετών 2020,
2019, 2018, εφ’ όσον τα αποτελέσματα των χρήσεων είναι δημοσιευμένα/ κατατεθειμένα στις
αρμόδιες αρχές.

38.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σχετικά με το δικαιολογητικό υπ' αριθμ. 21 του Παραρτήματος ΙΙ, λάβαμε την
παρακάτω ενημέρωση από μία συμμετέχουσα επιχείρηση: "Κατόπιν επικοινωνίας μας με την
Δ/νση Προγραμματισμού και συντονισμού του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε σχετικά
με την έκδοση «πιστοποιητικού περί μη προστίμων», μας ενημέρωσαν ότι το ΣΕΠΕ δεν είναι
αρμόδιο για την έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού, και μας πρότειναν ο Πρόεδρος ή ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, να συντάξει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει
να αναφέρει ότι: "Σύμφωνα με το αρ. 40 του Ν. 4488/2017 και τους λόγους του αρ. 39, του
Ν.4488/2017, στην εταιρεία μας δεν έχει επιβληθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
ΣΕΠΕ καμία πράξη επιβολής προστίμου κατά την τελευταία διετία". Γνωρίζετε αν υπάρχει
κάποια άλλη διαδικασία για την έκδοση του εν λόγω δικαιολογητικού ή μία τέτοια υπεύθυνη
δήλωση είναι αποδεκτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψει ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της
συμμετέχουσας επιχείρησης και στην οποία θα δηλώνονται τα ως άνω αναφερόμενα είναι αποδεκτή.

39.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Δαπάνες προσωπικού που αφορούν σε ερευνητές και λοιπό υποστηρικτικό
προσωπικό, δύναται να περιλαμβάνουν και μόνιμους συνεργάτες που αμείβονται με
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή αφορούν αποκλειστικά σε εργαζόμενους με εξαρτημένη
σχέση εργασίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο
Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ. Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο, ανάλογα με τη σχέση
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εργασίας που διατηρεί με το δικαιούχο, συνεπώς δύναται να περιληφθούν και συνεργάτες οι οποίοι θα
αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

40.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στην περίπτωση υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται Επιχειρήσεις από Περιφέρειες που διαθέτουν χαμηλούς
προϋπολογισμούς, π.χ. Στερεά Ελλάδα, εφ’ όσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι
χρηματοδότησης, θα αποκλειστεί όλο το επιχειρηματικό σχέδιο ή μόνο η Επιχείρηση του
επιχειρηματικού σχεδίου που εδρεύει στη συγκεκριμένη Περιφέρεια; Αν αποκλείεται μόνο η
Επιχείρηση, συνεπάγεται τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του ΣΣΚ κατά το τμήμα
του π/υ που αφορά στην Επιχείρηση η οποία αποχωρεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τη χρηματοδότηση των έργων θα πρέπει να επαρκούν τα κονδύλια ανά κατηγορία
περιφέρειας για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης. Σε
διαφορετική περίπτωση, όπως αυτή που αναφέρεται στην ερώτηση, η αίτηση απορρίπτεται στο
σύνολό της.

41.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αν μια Επιχείρηση έχει έδρα σε Περιφέρεια διαφορετική από την Περιφέρεια της
παραγωγικής της δραστηριότητας, και κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου θα
υπάρχει ανάγκη διαμοιρασμού των δραστηριοτήτων και στις δύο Περιφέρειες, από ποιά από
τις δύο Περιφέρειες η Επιχείρηση πρέπει να αιτηθεί χρηματοδότησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν μπορεί να γίνει κατανομή των δραστηριοτήτων και στις δύο περιφέρειες. Για τη
χρηματοδότηση των έργων θα πρέπει οι δικαιούχοι να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση
των ενεργειών της δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης
δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

42.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης των ΣΣΚ εφόσον ένα έργο περιέχει εξοπλισμό (π.χ.
υπολογιστές και λογισμικό) και αυτά αγοραστούν πριν την απόφαση υπαγωγής, οι
αποσβέσεις τους υπολογίζονται από την ημερομηνία που εγγράφονται στα πάγια ή από την
ημέρα υπαγωγής; Εάν είναι από την ημέρα εγγραφής στα πάγια, είναι δυνατόν να
υπερβαίνουν τους 18 μήνες που έχει διάρκεια το έργο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σχεδιαζόμενη Δράση πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για το σκοπό αυτό
δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης από τους δικαιούχους, με εξαίρεση την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου, το
οποίο δύναται να εκπονηθεί πριν την υποβολή της πρότασης, αλλά μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύνολο της πρότασης καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Ως ημερομηνία
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών των έργων, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.
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