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Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΡΑΣΗ
«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»
ID 16971
Kωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149205
1. Ποιος είναι ο στόχος της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»;

Απάντηση: Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι να συνδέσει τον ακαδημαϊκό και τον
παραγωγικό τομέα. Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα με
τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει η Δράση είναι οι εξής:
 Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις
 Προώθηση προγραμμάτων Ε & Α σε τεχνολογίες αιχμής
 Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain
Gain)
Τα ενισχυόμενα συνεργατικά ερευνητικά έργα εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.
(βλ. σημείο 1.2 της πρόσκλησης)

2. Από ποια πηγή προέρχεται η χρηματοδότηση της Δράσης;

Απάντηση: Η Δράση έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», όπως εγκρίθηκε προς
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι προτάσεις των 36 ερευνητικών έργων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της
πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΥΛΩΝΑ 4.: Ιδιωτικές επενδύσεις και
μετασχηματισμός της οικονομίας, ΑΞΟΝΑΣ 4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
(βλ. σημείο 2.1 της πρόσκλησης)

3. Σε ποιους απευθύνεται η Δράση;

Απάντηση: Η Δράση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Δράσης
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΕΣΠΑ 2014-2020, που δεν χρηματοδοτήθηκαν
λόγω εξάντλησης των πόρων και οι οποίες αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία και
θεωρούνται άριστες προτάσεις στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας
για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3).
Πρόκειται για συνεργατικά ερευνητικά έργα με εταίρους (δυνητικούς δικαιούχους)
επιχειρήσεις και Ερευνητικούς Οργανισμούς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κ.α.), με σκοπό τον
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εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική
οικονομία μέσω της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.
Μάλιστα, το μοναδικό κριτήριο για να προκριθούν τα 36 έργα προς χρηματοδότηση από το
«Ελλάδα 2.0» είναι το γεγονός ότι είναι άριστα έργα και έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία
στον θεματικό τομέα τους μεταξύ των συνεργατικών έργων που έμειναν εκτός
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.
(βλ. σημείο 1.1 της πρόσκλησης)
4. Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός της Δράσης;
Απάντηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 27.826.432,17 ευρώ. Η
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ανέρχεται σε 24.718.649,21 ευρώ.
(βλ. σημείο 3.1 της πρόκλησης)
5. Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης στη Δράση;
Απάντηση: Για τις επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα. Ορίζεται δηλαδή σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ του Β΄
κύκλου ΕΔΚ για την Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Πίνακας 1: Ένταση ενίσχυσης για επιχειρήσεις
επιλέξιμη
δραστηριότητα
έργα έρευνας βιομηχανική έρευνα
και ανάπτυξης
βιομηχανική έρευνα
υπό προϋποθέσεις*
πειραματική ανάπτυξη
πειραματική ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις*
μελέτη σκοπιμότητας
καινοτομία για ΜΜΕ
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

μεγάλες
επιχειρήσεις
50%

μεσαίες
επιχειρήσεις
60%

μικρές
επιχειρήσεις
70%

65%

75%

80%

25%

35%

45%

40%

50%

60%

50%
-

60%
50%
50%

70%
50%
50%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία**:
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη
επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
- μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι
οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
**Ως πραγματική συνεργασία ορίζεται: Η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων
μερών για την ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του
καταμερισμού της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το
αντικείμενο του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν
από κοινού τους κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί
να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν τα λοιπά μέλη από
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί συμβάσει και η παροχή ερευνητικών
υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές συνεργασίας.
(βλ. σημείο 4.9 της πρόσκλησης)
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6. Ποιοι είναι οι θεματικοί τομείς της Δράσης;
Απάντηση: Οι 36 προτάσεις της Δράσης εμπίπτουν στους επιλέξιμους θεματικούς τομείς
χρηματοδότησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), που είναι οι
ακόλουθοι: 1)ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 2)ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές
Βιομηχανίες 3)ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4)ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη
Ανάπτυξη 5)ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 6)ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7) ΕΝΕ:
Ενέργεια και 8)ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
(βλ. σημείο 2.1 της πρόσκλησης)
7. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των 36 προτάσεων;
Απάντηση: Οι 36 προτάσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί ως προς το επιστημονικό αντικείμενο από
Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη που προέρχονται από το Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014). Η
αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β΄
κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020), ήτοι: Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου
έργου (Excellence), Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και
ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) και Γ. Αποτελέσματα και
Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).
Επομένως η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα προχωρήσει κατευθείαν σε έλεγχο δικαιολογητικών για την έγκριση
της αίτησης χρηματοδότησης που θα υποβάλουν τα 36 έργα στην παρούσα δράση.
(βλ. σημείο 7.2 της πρόσκλησης)
8. Ποια είναι η προθεσμία κατάθεσης;
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 προτάσεων ερευνητικών έργων (του
Παραρτήματος Α) θα πρέπει από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και το αργότερο έως την
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο
δικαιολογητικών ως εξής:
1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β1) και
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το
Παράρτημα Β2).
Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης
χρηματοδότησης.
(βλ. σημείο 6.1 της πρόσκλησης)
9. Ποιος είναι ο τρόπος κατάθεσης;
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν την Αίτηση Χρηματοδότησης και τον
Φάκελο Δικαιολογητικών ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία σε μορφή .pdf
αποθηκευμένα σε CD ή USB) συνοδευόμενα από έγχαρτο διαβιβαστικό έγγραφο προς την
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ που θα απαριθμεί όλα τα δικαιολογητικά, με τη σειρά που καθορίζεται στο
Παράρτημα Β2 της πρόσκλησης.
(βλ. σημείο 6.2 & 6.3 της πρόσκλησης)
10. Με ποια απόφαση θα εγκριθεί η χρηματοδότηση των έργων από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;
Απάντηση: Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στην δράση, εκδίδεται η Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης από τον Γενικό
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης της ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ.) (Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης ή Απόφαση Απόρριψης).

Έκδοση 1, 16.12.2021
Σελίδα 3 από 6

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ID 16971)

Τα στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων θα αποτελέσουν
αντικείμενο δημοσιοποίησης, με βάση το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Στην Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης δημοσιεύεται ο κωδικός του έργου, ο τίτλος του
ερευνητικού έργου, οι εταίροι/συνδικαιούχοι του έργου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και
η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση για κάθε επιχορηγούμενη πρόταση, ενώ για τις μη
επιλέξιμες προτάσεις αναγράφεται στην Απόφαση Απόρριψης ο κωδικός του έργου, ο
αιτούμενος προϋπολογισμός και η αιτιολογία απόρριψης.
(βλ. σημείο 7.4 της πρόσκλησης)
11. Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν;
Απάντηση: Κατά την ένταξη του έργου (Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης) ως διάρκεια
υλοποίησης εγκρίνεται η διάρκεια του έργου (Μήνες) όπως υποβλήθηκε από τους δυνητικούς
δικαιούχους κατά την υποβολή της αρχικής πρότασης στο ΕΔΚ. Σε περίπτωση έγκρισης
αιτήματος τροποποίησης (παράτασης), ως ημερομηνία λήξης καθορίζεται η αρχική
ημερομηνία λήξης προσαυξημένη κατά τους μήνες της παράτασης.
Ημερομηνία λήξης = Ημερομηνία έναρξης + εγκεκριμένη χρονική διάρκεια του έργου.
(βλ. σημείο 4.6 της πρόσκλησης)
12. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες; Ποιοι είναι οι κανόνες επιλεξιμότητας;
Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της
ημερομηνίας κατάθεσης της Αίτησης Χρηματοδότησης στην Δράση.
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των ερευνητικών έργων/πράξεων που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης καθορίζονται αναλυτικά στην
προκήρυξη του Β΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ73Κ) απόφαση και ιδίως στην ενότητα Ι.1.6. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ»
http://eyde-etak.gr/ContentManagement/Files/ContentFiles519/20200828_7h_trop_EDK.pdf
(βλ. σημείο 4.2 & 4.13 της πρόσκλησης)
13. Ποια θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου;
Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης του έργου, για τις ανάγκες παρακολούθησης αυτού (π.χ.
διάρκεια έργου), ορίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της
Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης των έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για
χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0».
(βλ. σημείο 4.5 της πρόσκλησης)
14. Σε ποια γλώσσα γίνεται η υποβολή των Δικαιολογητικών;
Απάντηση: Σημειώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά
οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Για ξενόγλωσσα έγγραφα, θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα καθώς και επίσημη
μετάφρασή τους είτε από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
(βλ. Παράρτημα Β2 της πρόσκλησης)
15. Πώς υπολογίζονται οι Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες;
Απάντηση: Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες (για επιχειρήσεις και
ερευνητικούς οργανισμούς) που ΔΕΝ συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και
πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου. Οι έμμεσες
δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και είναι σταθερό
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ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού
που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην
κατηγορία 1 (Δαπάνες Προσωπικού).
(βλ. σημείο 4.15 της πρόσκλησης)
16. Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις;
Απάντηση: Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της πρόσκλησης
ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8).
Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορούν να
σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν
διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι
δυνατόν να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης
έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του
αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014 (άρθρα 19, 25 και 28).
(βλ. σημείο 4.11 της πρόσκλησης)
17. Μπορεί μια επιχείρηση να προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη της Ιδιωτικής
συμμετοχής;
Απάντηση: Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η δικαιούχος της ενίσχυσης επιχείρηση
μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα
χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ του
ΕΣΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης
έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του
αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014.
Επισημαίνεται ότι το άθροισμα όλων των μορφών υποστήριξης από το ΤΑΑ και τα ΕΔΕΤ δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου. H δημόσια χρηματοδότηση
από το ερευνητικό έργο και το μέρος του τυχόν συγχρηματοδοτούμενου δανείου (π.χ. από το
ΕΣΠΑ), αθροιζόμενα θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το συνολικό κόστος του ερευνητικού
έργου.
Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Α.Ι.Ε.) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του
ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την
εξόφληση των δαπανών του έργου ή/και με την χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
(βλ. σημείο 4.12 της πρόσκλησης)
18. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε ένα συνεργατικό σχήμα
διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική, απορρίπτεται το έργο συνολικά;
Απάντηση: Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στη Δράση οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον
ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014. Ωστόσο, δύναται κατά παρέκκλιση να
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά
κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε ένα
συνεργατικό σχήμα διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική, απορρίπτεται το έργο
συνολικά. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) έχει προχωρήσει σε
σύνταξη εγγράφου με διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014,

Έκδοση 1, 16.12.2021
Σελίδα 5 από 6

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ID 16971)

ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής (έγγραφο Α.Π.42649/ΕΥΚΕ
5351/10-04-2017), το οποίο επισυνάπτεται στην πρόσκληση ως Παράρτημα Δ2.
Σημειώνεται τέλος ότι ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης καθορίζεται αυστηρά από το
άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 και δεν αποτελεί κριτήριο αν η επιχείρηση έχει Κόκκινο
Δάνειο σε μια Τράπεζα.
(βλ. σημείο 7.3.1 & Παράρτημα Δ2 της πρόσκλησης)
19. Ο έλεγχος προβληματικότητας διενεργείται μόνο στο επίπεδο της αιτούσας
επιχείρησης ή αφορά και τον τυχόν όμιλο (ενιαία οικονομική μονάδα) στον οποίο
εντάσσεται;
Απάντηση: Ο ορισμός της «επιχείρησης» είναι πάγιος στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων
και δίδεται τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Δικαστήριο της ΕΕ. Ειδικότερα, στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01), σημείο
2.1.11, ορίζεται ότι «περισσότερες χωριστές νομικές οντότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποτελούν μία οικονομική μονάδα για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις. Η εν λόγω οικονομική μονάδα λογίζεται ως η σχετική επιχείρηση».
Η εν λόγω αξιολόγηση (έλεγχος προβληματικότητας) θα διενεργείται τόσο στο επίπεδο της
νομικής οντότητας που αιτείται ενίσχυση (αιτούσα επιχείρηση) όσο και στο επίπεδο του
ομίλου στον οποίο ανήκει αυτή η οντότητα.
(βλ. Παράρτημα Δ1 της πρόσκλησης)
20. Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόσκληση;
Απάντηση: Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών
είναι αρμόδια για τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και
την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην
Ελλάδα. (Ν. 4738/2021 αρ 271). Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης στη
ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας : https://greece20.gov.gr/
Φορέας υλοποίησης της Δράσης έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
http://www.eyde-etak.gr
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail προς την ηλεκτρονική
διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν
τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και των
Παραρτημάτων της.
Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις.
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