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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
σε προδημοσίευση

Σταυρούλα Πούλου
Στέλεχος  Μονάδας Α ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

26/9/20161

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ

 ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)
 Άξονας 1, 1Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 

Τομεακές προτεραιότητες
 Ειδικός στόχος: Αύξηση επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την 
Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για 
την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Στόχοι

 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη 
βιώσιμη εξειδίκευση

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

 Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και 
της οικονομίας

10/9/20163

RDI: Έρευνα – Ανάπτυξη- Καινοτομία

 Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
Έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 198/01)

 Κανονισμός ΕΕ 651/2014 της 17.6.2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (L187)

 Άρθρα 19, 25, 28

 Ν 4314/2014 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) ως ισχύει
 Ν 4310/2014 (νόμος Έρευνας) ως ισχύει
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Παρεμβάσεις – βασικοί στόχοι

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις        56 εκ €
 Υποστήριξη της έρευνας, προώθηση της καινοτομίας, ενίσχυση της 

δικτύωσης των ΜΜΕ
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς   200 εκ €
 Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων      24 εκ €
 Προώθηση της έρευνας στο επόμενο επίπεδο της τεχνολογικής 

ετοιμότητας έχοντας ως βάση αποτελέσματα από προηγούμενα 
ερευνητικά έργα

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 280 εκ €
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Θεματικοί τομείς – Δημόσια Δαπάνη
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Δημόσια Δαπάνη 

(εκατομύρια €)

Υλικά - Κατασκευές 28,0

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6

Υγεία & Φάρμακα 50,4

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6

Ενέργεια 23,8

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8

Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6

ΣΥΝΟΛΟ 280
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Ταυτότητα
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Ανοιχτή πρόσκληση με ενιαίο Οδηγό προκήρυξης
Τρεις κύκλοι:  Φθινόπωρο 2016, 2017, 2018
Διάρκεια  έργων: τρία έτη
Δικαιούχοι:

 Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία ίδρυσής τους
 Κατά την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να διατηρούν 

εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα
 Εξαιρούνται προβληματικές ή επιχειρήσεις με εκκρεμούσα 

απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης

Ερευνητικοί Οργανισμοί (ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΕΚ)

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Αξιολόγηση
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 Διαδικασία αξιολόγησης 
 Προκαταρκτικός έλεγχος (πληρότητα και ορθότητα) 
 Αξιολόγηση από επιτροπές εμπειρογνωμόνων (και ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες  για την Παρέμβαση ΙΙ ) 

 Κριτήρια αξιολόγησης
 Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου
 Εμπειρία και αξιοπιστία των δικαιούχων, ποιότητα και ικανότητα για 

την υλοποίηση του έργου 
 Αποτελέσματα και επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου

 Βαθμολογία 0 – 5
 Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία το 3
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΕΕ 651/2014 – άρθρα 19, 25, 28 
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 Ενισχύσεις για Δραστηριότητες ΕΤΑΚ:
 Βασική έρευνα
 Βιομηχανική έρευνα
 Πειραματική ανάπτυξη
 Μελέτες σκοπιμότητας
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 Καινοτομία για ΜΜΕ

Ένταση ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο

 Βασική έρευνα 100%
 Βιομηχανική έρευνα 50%     (έως και 80%)
 Πειραματική ανάπτυξη 25%     (έως και 80%)
 Μελέτες σκοπιμότητας 50%    (έως και 70%)
 Καινοτομία για ΜΜΕ 50%
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50%

Η ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αυξάνεται με προϋποθέσεις:
 Συμμετοχή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης
Πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων  ή επιχειρήσεων και 

ερευνητικού οργανισμού
 Ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας

Για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς 100%
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ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Επιλέξιμες δαπάνες 
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 Προσωπικό
 Πάγια (Όργανα, κτίρια) => Αποσβέσεις
 Εξωτερικές υπηρεσίες: 
 Έρευνα επί συμβάσει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 Γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράζονται ή λαμβάνονται με 

άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές
 Πρόσθετα γενικά έξοδα  (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα) και 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες
© Απόκτηση – επικύρωση – προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

(Άυλα στοιχεία στοιχεία ενεργητικού) 
 Απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης από ερευνητικό 

οργανισμό ή μεγάλη επιχείρηση
 Υπηρεσίες καινοτομίας (συμβουλευτικές – υποστηρικτικες)
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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 Χρήση του ΠΣΚΕ σε όλα τα στάδια  (από την υποβολή –αξιολόγηση 
– ένταξη έως την ολοκλήρωση)

 Ηλεκτρονική υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης  χωρίς 
δικαιολογητικά 

 Υποβολή δικαιολογητικών μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα 
 Συνδυασμός επιλέξιμων δραστηριοτήτων  και δαπανών
 Εφαρμογή απλοποιημένου κόστους / έμμεσων δαπανών για τους 

Ερευνητικούς  Οργανισμούς  
 Πρόβλεψη για Ενστάσεις – αντιρρήσεις από τους δικαιούχους
 Προκαταβολή έως 40% της δημόσιας δαπάνης με ισόποση 

εγγυητική 
 Δυνατότητα για χρήση Escrow account
 Απλουστεύσεις στη διαδικασία παρακολούθησης και πιστοποίησης 



10/9/2016

7

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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 Μητρώο Αξιολογητών ν4310/2014 , ν4386/2016
 www.gsrt.gr

 Προδημοσίευση:
 ww.eyde-etak.gr
 www.gsrt.gr
 www.ependyseis.gr
 www.antagonistikotita.gr
 www.espa.gr

 Ερωτήσεις και σχόλια με email στο unitA.eyde@gsrt.gr


