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Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ 

 

Ι .1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Ειδική Δράση1 (Επιλογή από λίστα) 

Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά)  

Proposal Title (Αγγλικά)  

Ακρωνύμιο Πρότασης 

(Proposal Acronym) 
 

Διάρκεια (μήνες) 2 (Επιλογή από λίστα)  

Θεματικός Τομέας3 (Επιλογή από λίστα) 

Περιοχή Παρέμβασης4 (Επιλογή από λίστα) 

Προτεραιότητα ΕΤΑ (Επιλογή από λίστα) 

Κατηγοριοποίηση Horizon 2020 (Επιλογή από λίστα) 

Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά) 
(έως 4.000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των 

κενών) 

Proposal Abstract (Αγγλικά) 
(έως 4.000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των 

κενών) 

Λέξεις κλειδιά5 
  

  

Keywords 
  

  

 
 

                                                 
1  I. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Α’ Σχήμα / Β’ Σχήμα), II. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, III. ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
2  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι από 

είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξι (36) μήνες. 
3 1. ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, 3. 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,  

4 Οι Θεματικοί Τομείς, οι Περιοχές Παρέμβασης και οι Προτεραιότητες ΕΤΑ δίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης. Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι 

πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα περιεχόμενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και να 

επιλέξουν από τη λίστα μόνο ένα θεματικό τομέα (με ανάλυση σε 3ο επίπεδο) στο οποίο 
εμπίπτει κατά την κρίση τους το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ. Η επιλογή αυτή κρίνεται κατά την 

αξιολόγηση. 
5  Λέξεις ή φράσεις κλειδιά ως προς το περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου (έως 10 πεδία) 
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Ι.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 6 

 

Ι.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Φορέα7 

Α/Α Φορέα8  Συντονιστής  

Είδος Φορέα9 (Επιλογή από λίστα) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επωνυμία Φορέα  

Συντομογραφία Φορέα  

Διακριτικός Τίτλος Φορέα  

Συνοπτική Παρουσίαση Δικαιούχου Φορέα 

 

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ. (Επιλογή από λίστα) 

Ημερομηνία Ίδρυσης  

Νομική Μορφή  

Μέγεθος Επιχείρησης10 (επάγεται) 

Κύρια Δραστηριότητα 
Οργανισμού έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων 11 

(Επιλογή από λίστα) 

                                                 
6  Συμπληρώνεται για κάθε επιχείρηση/οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων/Λοιπό φορέα 

που αντιμετωπίζεται ως οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων που συμμετέχει στο 

έργο. 
7  Επωνυμία Φορέα, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας, ΑΦΜ και λοιπά 

στοιχεία: βάσει εγγράφου Δ.Ο.Υ. 
8   Στα συνεργατικά έργα πρώτος δηλώνεται ο Συντονιστής Φορέας 
9   •  Επιχείρηση 

 Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

 Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

 Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Επιχειρήσεις εάν ασκούν οικονομική δραστηριότητα 

που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά   
Οι φορείς πολιτισμού θα αντιμετωπίζονται είτε ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται 

ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων», εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις της 
ενότητας 4 της πρόσκλησης, είτε ως Επιχειρήσεις. 

10  Αφορά μόνο τις Επιχειρήσεις.  

Μικρή/Μεσαία/Μεγάλη (επάγεται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον Πίνακα Ι.4.5 
Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις). Το μέγεθος της επιχείρησης θα επιβεβαιωθεί 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.  
Ο ορισμός της ΜΜΕ είναι σύμφωνος με το Παράρτημα I του ΕΕ 651/2014 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

IΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης) 
11   Αφορά μόνο τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων. 

- Δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων 

ανθρώπινων πόρων 

-  Ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση 
- Ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις 

βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού 
ανοιχτής πρόσβασης 
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Εάν η απάντηση στην 
προηγούμενο ερώτηση είναι 

”Άλλη“ προσδιορίστε 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ 

Δημοτική - Τοπική Κοινότητα (Επιλογή από λίστα) 

Οδός - Αριθμός  

Πόλη  

Ταχ. Κωδικός  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Fax  

Ιστοχώρος (Website)  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-
mail) 

 

Άλλη Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

(e-mail) 

 

 

 

                                                                                                                                               
-  Άλλη 
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Ι.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας σχετιζόμενο με το Έργο 

Φορέας Κ.Α.Δ.
 12

 Κύριος 

Κ.Α.Δ. 

Ημερομηνία 

Προσθήκης 

(Επιλογή Επιχείρησης 
από λίστα) 

   

 

Ι.2.3 Βασικά Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης Έργου - Στοιχεία Παραρτήματος το οποίο 
Υλοποιεί το Έργο13 

Φορέας Δημοτική - Τοπική 

Κοινότητα 

Οδός - Αριθμός Ταχ. 

Κωδικός 

Πόλη e-mail 

(Επιλογή από λίστα) (Επιλογή από λίστα)     

 

 

Ι.2.4 Δραστηριότητα Λοιπών Φορέων που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί 

έρευνας και διάδοσης γνώσεων14 

Φορέας 

 

Ο φορέας ανήκει σε μία από τις  ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ 
του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), 

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, 

Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),   
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται 

από το Κράτος και 
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Η κύρια δραστηριότητά του είναι μη οικονομική, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την έννοια 
Κρατικών Ενισχύσεων 2016/C 262/01 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπάρχει στο Καταστατικό του πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις 

βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού 

ανοικτής πρόσβασης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τυχόν κέρδη από το ερευνητικό έργο θα επανεπενδύονται στις κύριες μη οικονομικές 

δραστηριότητες του Φορέα 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή 

λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών 
δραστηριοτήτων του φορέα 

                                                 
12  Συμπληρώνεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ, τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά 

την υποβολή. Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση. 
13 Ο τόπος υλοποίησης έργου (παράρτημα το οποίο υλοποιεί το έργο) που δηλώνεται στον 

πίνακα Ι.2.3 καθορίζει την Περιφέρεια από τη οποία αντλεί χρηματοδότηση ο 

Δυνητικός Δικαιούχος. Για τα συνεργατικά, η δημόσια δαπάνη που αναλογεί σε κάθε μέλος 

του συνεργατικού έργου (εταίρο) αντλείται από την περιφέρειά του εταίρου. 
14 Αν η απάντηση σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι ΟΧΙ, θα πρέπει ο δυνητικός 

δικαιούχος να επιστρέψει στην καρτέλα Ι.2.1 και να δηλώσει ορθά το είδος του φορέα στον 
οποίο ανήκει, εξετάζοντας εάν ο φορέας είναι επιχείρηση. 
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ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο 
συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκκρεμεί εις βάρος του Λοιπού Φορέα που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμός έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής 

για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης 

 

 
 

Ι.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΩΝ15 

 

Ι.3.1 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Επώνυμο  

Όνομα  

ΧΩΡΑ  

Α.Φ.Μ.  V.A.T.  

Δημοτική – Τοπική 

Κοινότητα 

 

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  Τηλέφωνο (Κινητό)  

Fax  e-mail  

 

Ι.3.2 Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Θέση στον Φορέα  

Επώνυμο  

Όνομα  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  Τηλέφωνο (Κινητό)  

Fax  e-mail  

 

Ι.3.3 Συντονιστής Έργου 16      

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Θέση στον Φορέα  

                                                 
15 Επωνυμία Φορέα, Διακριτικός Τίτλος, Ημερ/νία Ίδρυσης, Δ/νση Έδρας: βάσει εγγράφου 

Δ.Ο.Υ. 
16 Όπου απαιτείται συμπληρώνεται Συντονιστής Έργου. Φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με 

Απόφαση του Συντονιστή Φορέα και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΓΓΕΤ. 
Σημειώνεται ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο 

ΠΣΚΕ για τα μη συνεργατικά έργα και ο Συντονιστής του έργου υποβάλλει την αίτηση 
χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τα συνεργατικά έργα. 
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Επώνυμο  

Όνομα  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  Τηλέφωνο (Κινητό)  

Fax  e-mail  

 

Ι.3.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου17 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Θέση στον Φορέα ή 

Είδος Συνεργασίας 

με τον Φορέα 

 

Επώνυμο  

Όνομα  

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο (Σταθερό)  Τηλέφωνο (Κινητό)  

Fax  e-mail  

 

Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ18 

 

Ι.4.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων19 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Α.Φ.Μ. Μετόχου  V.A.T.  

Δ.Ο.Υ.  

Χώρα Εγκατάστασης / 
Διαμονής 

 

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Θέση Εταίρου ή Μετόχου 
στον Φορέα 

 

Είδος Προσώπου 
(Μετόχου) 

     Φυσικό Πρόσωπο 

 
     Νομικό Πρόσωπο 

Επώνυμο ή Επωνυμία  

Όνομα  

                                                 
17 Για κάθε έργο να καταχωρηθεί ένας μόνος Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ο Επιστημονικός 

Υπεύθυνος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε φορέα συμμετέχει στην σύμπραξη και 

είναι δυνατόν να αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο 
Συντονιστής του έργου επιτρέπεται να ταυτίζονται.  

18  Συμπληρώνεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο. 
19 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. Επιχείρηση που στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει το Δημόσιο ή Δημόσιος 

φορέας θεωρείται μεγάλη επιχείρηση και συμπληρώνει το ΑΦΜ του εποπτεύοντος 
υπουργείου ή του δημόσιου φορέα αντίστοιχα. Για τις ατομικές επιχειρήσεις όπου στοιχεία 

Μετόχου δηλώνονται τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

Αναλυτική Πρόσκληση Ειδικών Δράσεων   
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»,  
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»                       
1η Έκδοση 
Ημ. Έκδοσης: 10.07.2017 

Σελίδα 10 από 22 

 

 

 

Α.Φ.Μ. Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 
V.A.T. Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 

Χώρα Εγκατάστασης / 

Διαμονής Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 
Έτος Ίδρυσης 

Επιχείρησης 
 

Οδός - Αριθμός  

Ταχ. Κωδικός  

Πόλη  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Fax  

email  

 

Ι.4.2 Συμμετοχές Φορέα ή Εταίρου ή Μετόχου σε άλλες Επιχειρήσεις20 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Έτος Ίδρυσης 

Επιχείρησης 

 

Αντικείμενο Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής (%)  

Θέση Φορέα ή Μετόχου 

στην Επιχείρηση 

 

 

Ι.4.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)21 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Συνδεδεμένη Επιχείρηση  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  V.A.T.  

ΧΩΡΑ  

Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα) 

Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)  

Σύνολο Ενεργητικού  

Κύκλος Εργασιών  

 

Ι.4.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)22 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Συνεργαζόμενη 

Επιχείρηση 

 

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  V.A.T.  

ΧΩΡΑ  

Περίοδος Αναφοράς (Επιλογή από λίστα) 

Απασχολούμενοι (ΕΜΕ)  

Σύνολο Ενεργητικού  

Κύκλος Εργασιών  

 

Ι.4.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχειρήσεις 

                                                 
20 Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά τους μετόχους που 

δηλώθηκαν στην καρτέλα Ι.4.1. και κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο ή ίσο του 25% 
σε άλλες επιχειρήσεις. 

21 Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
22 Δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
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Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

 2014 2015 2016 

Συνολικός Κύκλος Εργασιών (€)    

Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού (€)    

Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)    

 
 Εάν η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη (σύμφωνα με τον ορισμό της ΜμΕ) να 

συμπληρωθούν τα πεδία με στοιχεία από τους αντίστοιχους ενοποιημένους 

ισολογισμούς. Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ. Σε περίπτωση που το Δημόσιο κατέχει 

άνω του 25% μίας επιχείρησης, τότε αυτή θεωρείται Μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση 

εισάγεται το πλήθος των εργαζομένων του Δημοσίου σε ΕΜΕ. 
 Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι πριν την 1/1/2014 υποχρεωτική είναι η 

συμπλήρωση των στοιχείων του 2014, 2015 και του 2016.  

 Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι πριν την 1/1/2015 υποχρεωτική είναι 

η συμπλήρωση των στοιχείων του 2015 και του 2016. Για το 2014 συμπληρώνεται τιμή 
μηδέν (0). 

 Αν η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης είναι εντός του 2015 (από την 1/1/2015 και 

έως την 31/12/2015) τότε υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση μόνο των στοιχείων 2016. 
Για τα έτη 2014 και 2015 συμπληρώνεται τιμή μηδέν (0). 

 Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με βιβλία όχι Γ΄ Κατηγορίας να συμπληρωθούν τα 

πεδία των ετών 2014, 2015, 2016 ως ακολούθως: Σύνολο Ετήσιου Ισολογισμού = 

Συνολικός κύκλος εργασιών. 
 Σε άλλες περιπτώσεις, δύναται να συμπληρώνονται ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία 

(κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου). 

 Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης τα 

δυνητικά εντασσόμενα έργα θα κληθούν να υποβάλλουν τα Δικαιολογητικά για την 
έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). Επιπλέον, «Κατά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών έγκρισης της Αίτησης Χρηματοδότησης από την ΓΓΕΤ, εάν 
διαπιστωθεί σφάλμα σε στοιχεία που δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα ή την 

αξιολόγηση της Αίτησης Χρηματοδότησης (π.χ. μέγεθος επιχείρησης σύμφωνα με το 

Παράρτημα I του ΕΕ Καν 651/2014), αυτά διορθώνονται και αναπροσαρμόζονται στο 
ΠΣΚΕ από την ΓΓΕΤ σύμφωνα με τα προκύπτοντα εκ του φακέλου αληθή στοιχεία».  

 Σημειώνεται ότι, αν συμπληρωθούν όλα τα πεδία με μηδέν (0) η επιχείρηση θα 

θεωρηθεί πολύ μικρή, οπότε θα υπολογισθεί αυτόματα από το σύστημα η ένταση 
ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε μικρή επιχείρηση.  

 Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα πεδία και παραμείνουν όλα κενά, τότε η 

επιχείρηση θα λάβει αυτόματα από το σύστημα τα ποσοστά μεγάλης επιχείρησης.  

 
  

Ι.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Ι.5.1 Ανάκτηση Προηγούμενης Ενίσχυσης - Προβληματική Επιχείρηση23 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης εκτέλεση 

προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

                                                 
23 Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) έχει προχωρήσει σε σύνταξη 

εγγράφου με διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς 
τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής (έγγραφο Α.Π.42649/ΕΥΚΕ 5351/10-
04-2017), το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙI της αναλυτικής πρόσκλησης. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

Αναλυτική Πρόσκληση Ειδικών Δράσεων   
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»,  
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»                       
1η Έκδοση 
Ημ. Έκδοσης: 10.07.2017 

Σελίδα 12 από 22 

 

 

 

Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις; 

Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης 

 
 

Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΚ 651/2014 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της αναλυτικής πρόσκλησης της 
Δράσης); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά) 

 
 

Η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση Διάσωσης ή 

αναδιάρθρωσης; 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν Ναι, επεξηγήσεις (προαιρετικά) 
 

 

 

ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΙΙ.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
ΙΙ.1.1 Αναλυτικά Στοιχεία του Έργου ως προς το Φυσικό Αντικείμενο και τις 
Επιπτώσεις24 

1.1.α  Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου 

 

1.1.β  Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

 

1.1.γ  Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων 

 

1.1.δ  Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

 

1.1.ε  Τεκμηρίωση οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 

 

1.1.στ  Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας 

 

1.1.ζ  Περιγραφή δραστηριοτήτων, ερευνητικών ενδιαφερόντων/ εμπειρίας συνεργαζόμενων 

φορέων και διαθέσιμου εξοπλισμού/υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν 

 

1.1.η  Οργανωτική δομή και διαχείριση του Έργου / Περιγραφή της σύμπραξης των 

συμμετεχόντων 

 

1.1.θ  Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων τυχόν υπεργολάβου 

 

 

ΙΙ.1.2 Πίνακας Ενοτήτων Εργασίας 
Α/Α Τίτλος Κατηγορία Υπεύθυνος Ανθρωπο Έναρξη Τέλος Προϋπολο- Δημόσια 

                                                 
24 Σε κάθε πεδίο, παρακαλούμε συμπληρώστε κείμενο έως 4000 χαρακτήρες 

συμπεριλαμβανομένων των κενών. 

    Συνοπτικές εκθέσεις επισυνάπτονται ως αρχεία τύπου pdf. 
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Ενότητας 
Εργασίας 

Δραστηριό-

τητας
25

 

Ε.Ε. 
(Φορέας) 

μήνες
26

 (μήνας)
 

27
 

(μήνας)
 

28
 

γισμός Δαπάνη 

  (Επιλογή 

από 
λίστα) 

(Επιλογή 

από 
λίστα) 

     

         

         

         

 

ΙΙ.1.3 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 
Τίτλος 

Παραδοτέου 
Σύντομη 

Περιγραφή 

Είδος 
Παραδοτέου

29
 

Ενότητα 
Εργασίας 

Φορέας 
Παράδοση 

(μήνας)
30

 

   (Επιλογή 
από λίστα) 

(Επιλογή 
από λίστα) 

(Επιλογή 
από λίστα) 

 

       

       

       

 

ΙΙ.1.4 Σύνθεση Κύριας Ερευνητικής Ομάδας31 

Φορέας Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα 

(Επιλογή από 

λίστα) 

   

(Επιλογή από 
λίστα) 

   

                                                 
25  ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25),  

    ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25), 
    ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25), 

    ΚΑΙΝΜΜΕ: Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (Άρθρο 28), 
    ΕΚΘΜΜΕ: Ενισχύσεις για Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (Άρθρο 19) 

 Για τους δυνητικούς δικαιούχους/ερευνητικούς οργανισμούς του Β’ Σχήματος της ειδικής 

δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» επιλέξιμες είναι μόνο οι κατηγορίες του άρθρου 25. 
Λόγω του επιδεικτικού χαρακτήρα της ειδικής δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» υποχρεωτικά σε κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
μία Ε.Ε. πειραματικής ανάπτυξης (ΠΕΑ). Αρμόδιος για την επιδεικτική εγκατάσταση είναι ο 

φορέας πολιτισμού.   
26  Ενδεικτικά συμπληρώνονται οι ανθρωπομήνες που αναλογούν στην Ενότητα Εργασίας 
27  Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που ξεκινά η συγκεκριμένη Ενότητα Εργασίας (π.χ. 1ος 

μήνας) 
28  Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να λήξει η συγκεκριμένη Ενότητα 

Εργασίας (π.χ. 36ος μήνας) 
29 Έκθεση, Δημοσίευση, Πιλοτική κατασκευή, Πρότυπο, Λογισμικό, Ιστότοπος, Μελέτη ως 

αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας, Μελέτη Σκοπιμότητας, συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορική 

έκθεση, Άλλο 
30 - Ενδεικτικά συμπληρώνεται ο μήνας που προβλέπεται να παραδοθεί το παραδοτέο, που δεν 

μπορεί να ξεπερνά το πέρας της αντίστοιχης Ενότητας Εργασίας  
31 Προτείνεται να καταχωρήσετε τα στοιχεία τουλάχιστον 3 ατόμων από κάθε φορέα, τα 

οποία συμμετέχουν στην κύρια ερευνητική ομάδα. Αν πρόκειται για έκτακτο προσωπικό, 

δηλώστε στα πεδία Επώνυμο, Όνομα «νέα θέση εργασίας» και συμπληρώστε την ειδικότητα. 
Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα ή σε περίπτωση μικρών 

επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν (ακόμα) προσωπικό για την εκτέλεση του έργου, δύνανται 
να δηλωθούν οι μέτοχοι ως μέλη της ερευνητικής ομάδας. 
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(Επιλογή από 
λίστα) 

   

 

ΙΙ.1.5 Προσαύξηση Ποσοστού Ενίσχυσης για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης 

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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

 

ΙΙ.1.6 Χρηματοδότηση Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

Φορέας 

(Επιλογή από λίστα) 

Η χρηματοδότηση του Ερευνητικού Οργανισμού από την πράξη αυτή αφορά την κύρια 

δραστηριότητά του που είναι μία εκ των: 
α. δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων 

ανθρώπινων πόρων;  

β. ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση; 
γ. ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις 

βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού 
ανοιχτής πρόσβασης; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Το σύνολο των τυχόν κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης (π.χ. ερευνητική 
συνεργασία) επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της 

ερευνητικής υποδομής που είναι μια εκ των (α), (β) ή (γ) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκκρεμεί εις βάρος του Ερευνητικού Οργανισμού εκτέλεση προηγούμενης απόφασης 
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές 

ενισχύσεις; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εάν Ναι, αριθμός απόφασης ανάκτησης 

 

Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών 

δραστηριοτήτων του φορέα 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Δεν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο 

συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

(ισχύει μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς του Β’ Σχήματος της Ειδικής Δράσης 
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ») 
Πριν από την ημερομηνία έναρξης του ενισχυόμενου έργου θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο οι 

εξής πληροφορίες: 
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α)  η επικείμενη υλοποίηση του ενισχυόμενου έργου, 
β)  οι στόχοι του ενισχυόμενου έργου, 

γ)  η κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που αναμένονται από το 

ενισχυόμενο έργο και ο τόπος δημοσίευσης στο διαδίκτυο, 
δ) αναφορά ότι τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για 

όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

(ισχύει μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς του Β’ Σχήματος της Ειδικής Δράσης 
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»)  
Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την 

ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε 
οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του 
ενισχυόμενου έργου; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΙΙ.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΙΙ.2.1 Ανάλυση του Προϋπολογισμού ανά Φορέα και Κατηγορία Δαπάνης 

 

ΕΡ1 - Δαπάνες προσωπικού32 

Συνολική Δαπάνη (€)   

 

ΕΡ2 - Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων33 

 
Α/Α 

Περιγραφή 
 

Τεκμηρίωση 
Αναγκαιότητας 

Έτος 
κτήσης 

Κόστος 
Αγοράς 

(€) 

Διάρκεια 
Απόσβεσης 

(μήνες) 

Αξία 
απόσβεσης 

(€) 

       

       

 λοιπά πάγια      

 Σύνολο  

 
ΕΡ3 - Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες34 

Α/Α Περιγραφή 
Τεκμηρίωση 

Αναγκαιότητας 
Επωνυμία υπεργολάβου/ 

παρόχου υπηρεσιών 
Δαπάνη 

(€) 

     

     

 λοιπές υποστηρικτικές 

υπηρεσίες 

   

Σύνολο  

 
 

                                                 
32 Συμπληρώνεται η συνολική δαπάνη προσωπικού του φορέα (μία τιμή). Ειδικότερα, 

συμπληρώνεται η εκτιμώμενη μέση Τιμή Α/μήνα ώστε η συνολική δαπάνη προσωπικού να 

προκύπτει ως το γινόμενο Τιμή Α/μήνα x Α/μήνες. Στο πεδίο «Ειδικότητα» συμπληρώνονται 

(ως κείμενο) όλες οι ειδικότητες των μελών που θα συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα. 
33 Προτείνεται να αναφέρονται αναλυτικά μόνο πάγια μεγάλου κόστους (άνω των 20,000 €) ή 

πάγια σημαντικής βαρύτητας για την εκτέλεση του έργου, όταν η πληροφορία αυτή κρίνεται 
απαραίτητη κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Τα υπόλοιπα συνοψίζονται ως «λοιπά 

Πάγια». Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης, που αντιστοιχούν στη διάρκεια 

του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάσει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Η 
διάρκεια απόσβεσης αναφέρεται στους μήνες που αποδίδονται/ αναλογούν στο έργο. 

34 Περιλαμβάνει δαπάνες από ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο 
μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε: Α) φυσικά πρόσωπα  Β) νομικά 

πρόσωπα. Προτείνεται να αναφέρονται αναλυτικά μόνο δαπάνες μεγάλου κόστους (άνω των 
20,000 €) ή σημαντικής βαρύτητας για την εκτέλεση του έργου, όταν η πληροφορία αυτή 

κρίνεται απαραίτητη κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Τα υπόλοιπα συνοψίζονται ως 

«Λοιπές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες». Για τις επιχειρήσεις, ο υπεργολάβος/πάροχος υπηρεσιών 
ονοματίζεται κατά την υποβολή της πρότασης (εφόσον είναι γνωστός). Σημειώνεται ότι η 

ανάθεση υποεργολαβίας σε νομικό πρόσωπο επιτρέπεται έως το 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού μιας επιχείρησης. 
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ΕΡ4 - Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες35 

Συνολική Δαπάνη (€)   

 

ΕΜΕΟ - Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες36 

Συνολική Δαπάνη (€)   

 

ΜΕ1 - Δαπάνες για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας 

Α/Α Περιγραφή37 
Δαπάνη 

(€) 

   

   

Σύνολο  

 
ΚΑ1 - Δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ38 

Α/Α Περιγραφή 
Δαπάνη 

(€) 

    

   

   

 Λοιπές Ενισχύσεις Καινοτομίας  

Σύνολο   

 
ΕΚ1 - Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις39 

Α/Α Περιγραφή 
Δαπάνη 

(€) 

                                                 
35 Συμπληρώνεται η συνολική δαπάνη προσωπικού του φορέα. Περιλαμβάνονται δαπάνες 

ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλωσίμων, αμοιβής ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, προσαρμογών για 

άτομα με αναπηρία και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

Περιλαμβάνονται δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλωσίμων, αμοιβής ορκωτού 
λογιστή/ελεγκτή, προσαρμογών για άτομα με αναπηρία και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που 

είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.   
36 Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν μόνο τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και 

δηλώνονται ως σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι 

άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (ΕΡ1-Δαπάνες Προσωπικού). Στη βάση υπολογισμού 

δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη. Η κατηγορία 
δαπάνης ΕΜΕΟ πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με το 15% της ΕΡ1, με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών. 
37  Συμπληρώνεται το αντικείμενο της μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας 
38 Οι δαπάνες καινοτομίας (ΚΑ1) περιλαμβάνουν: Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης και Δαπάνες για υπηρεσίες 
καινοτομία. Είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ 

και για τους ερευνητικούς οργανισμούς. Δεν είναι επιλέξιμες για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Αναφέρονται αναλυτικά μόνο δαπάνες σημαντικής βαρύτητας για την εκτέλεση του έργου, 

όταν η πληροφορία αυτή κρίνεται απαραίτητη κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Τα 

υπόλοιπα μπορούν να συνοψίζονται ως «Λοιπές Ενισχύσεις Καινοτομίας». 
39 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ 

και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό 
αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου. 
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Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για κάθε 
φορέα στην Κατηγορία Δαπάνης ΜΕ1 (Δαπάνες για Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας) θα πρέπει 

να είναι ίσο με το ποσό που έχει δηλωθεί ανά φορέα στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων ΜΤΣ 
στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.  
 

Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για κάθε 

φορέα στην Κατηγορία Δαπάνης ΚΑ1 (Δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ) θα πρέπει 
να είναι ίσο με το ποσό που έχει δηλωθεί ανά φορέα στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων 

ΚΑΙΝΜΜΕ στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

Το ποσό που έχει δηλωθεί στην καρτέλα ΙΙ.2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για κάθε 
φορέα στην Κατηγορία Δαπάνης ΕΚ1 - Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις θα 

πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που έχει δηλωθεί ανά φορέα στην Κατηγορία Δραστηριοτήτων 
ΕΚΘΜΜΕ στην καρτέλα ΙΙ.2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.  
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 ΙΙ.2.2 Προϋπολογισμός ανά Φορέα, Ενότητα Εργασίας και Κατηγορία 

Δραστηριότητας40 

Φορέας 
Ενότητα 

Εργασίας 

Κατηγορία 

Δραστηριότητας41 

Προϋπολο-

γισμός 

Ποσοστό 
επί του 

Συνολικού 

Προϋπολο
γισμού 

Έργου 

Δημόσια 

Δαπάνη42 

Ένταση 

Ενίσχυσης43 

(Επιλογή 

από λίστα) 

(Επιλογή 

από λίστα) 

     

       

       

Φορέας 1 (Σύνολο 

Φορέα 1) 

   

Φορέας 2 (Σύνολο 
Φορέα 2) 

   

Επιχειρήσεις (Σύνολο 

επιχειρήσ
εων) 

   

Σύνολο έργου (Σύνολο 
έργου) 

   

 

ΙΙ.2.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Φορέα και Κατηγορία Δαπάνης44 

Κατηγορία Δαπάνης Φορέας 1 Φορέας 2 
Σύνολο Επιλέξιμου 
Προϋπολογισμού 

    

    

    

    

Σύνολο    

 

ΙΙ.2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης45  

Α/Α 

Φορέα 

Συντομο-

γραφία 

Είδος 

Φορέα 

Προϋπο-

λογισμός 

Δημόσια 

Δαπάνη 

Δημόσια 

Δαπάνη 

(%) Δ.Δ. 

επί της 

Περιφέ-

ρεια46 

                                                 
40 Στην καρτέλα αυτή ορίζεται ποιος φορέας συμμετέχει σε κάθε Ενότητα Εργασίας και με τι 

Προϋπολογισμό. Συμπληρώνεται μόνο τους φορείς που συμμετέχουν στην Ενότητα 

Εργασίας. 
41 Η Κατηγορία Δραστηριότητας για κάθε Ενότητα Εργασίας επάγεται από τον πίνακα ΙΙ.2.4 

”Πίνακας Ενοτήτων Εργασίας“ 
42  Η Δημόσια Δαπάνη επάγεται αυτόματα από το σύστημα 
43 Η Ένταση Ενίσχυσης υπολογίζεται από το σύστημα σε σχέση με την κατηγορία 

δραστηριότητας, το είδος του φορέα και το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τον ΕΕ 
651/2014) 

44 Πληροφοριακός Πίνακας, ο οποίος επάγεται από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον Πίνακα 
ΙΙ.2.1 Ανάλυση του Προϋπολογισμού ανά Φορέα και Κατηγορία Δαπάνης. Στον Πίνακα αυτό 

αθροίζονται οι Π/Υ ανά Κατηγορία Δαπάνης και Φορέα. Για κάθε φορέα, το σύνολο του 

προϋπολογισμού από την καρτέλα ΙΙ.2.3 Π/Υ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ θα πρέπει να 
είναι ίσο με τον Προϋπολογισμό του φορέα στην καρτέλα ΙΙ.2.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΚΑΙ ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗΣ.  
45  Πληροφοριακός Πίνακας, ο οποίος επάγεται αυτόματα από το σύστημα 
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Φορέα (%) συνολικής 
Δ.Δ. 

        

        

        

 Σύνολο       

 

                                                                                                                                               
46 Η Περιφέρεια επάγεται από τον τόπο υλοποίησης του έργου (παράρτημα το οποίο υλοποιεί το 

έργο) που δηλώνεται στον πίνακα Ι.2.3 
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ΙΙΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

ΙΙΙ.1. ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
ΙΙΙ.1.1 Δείκτες Εκροής της Παρούσας Δράσης47 

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται
48

  

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
49

  

CO05: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
50

  

CO24: Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται
51

  

CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα 

(νοείται ερευνητικούς οργανισμούς και αφορά συνεργατικά έργα και όχι 

υπεργολαβία)
 52

 

 

05801: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε 

διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed)
 53

 

 

05802: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της 

δράσης
54

 
 

05803: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο 

της δράσης
55

 
 

05804: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης
56

  

 

 

 

 

 

                                                 
47 Επεξήγηση των δεικτών εκροής δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης. 

Συμπληρώνονται οι τιμές-στόχοι των εξής δεικτών σε επίπεδο έργου. 
48 CO01: Αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο 
49 CO02 = C001: Αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο 
50 CO05: Aριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (από την ημερ/νία ίδρυσης- ως νέα 

εκλαμβάνεται η επιχείρηση που δεν υπήρχε πέντε χρόνια πριν από την ημερ/νία 

υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης) 
51 CO24: Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται = Μεικτές νέες θέσεις 

εργασίας που δεν προϋπήρχαν (μπορεί να πάρει και μηδενική τιμή) 
52

 CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα (νοείται 

ερευνητικούς οργανισμούς και αφορά συνεργατικά έργα και όχι υπεργολαβία) 
53 05801: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια 

με αξιολόγηση (peer reviewed), (μπορεί να πάρει και μηδενική τιμή) 
54 05802: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης (μπορεί 

να πάρει και μηδενική τιμή) 
55 05803: Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης 

(μπορεί να πάρει και μηδενική τιμή) 
56 05804: Αιτήσεις  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT στο πλαίσιο της δράσης (μπορεί να πάρει και 

μηδενική τιμή) 
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ΙΙΙ.1.2 Τήρηση Εθνικών και Ενωσιακών Κανόνων 

Φορέας (Επιλογή από λίστα) 

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών 

κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν 
στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της 

προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και 

να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω του ΠΣΚΕ επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια 

και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να 
εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά του σχετικού 

Παραρτήματος της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την έκδοση της απόφασης ένταξης. 

Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της 

ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.  

 
Εφιστάται η προσοχή στους Δυνητικούς Δικαιούχους η υποβολή της Αίτησης 

Χρηματοδότησης να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καθώς σύμφωνα με την ενότητα 8 της Αναλυτικής 

Πρόσκλησης «Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε 
εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο 

ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της Δράσης». 
 

Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης μέσω 
του ΠΣΚΕ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο 

ΠΣΚΕ για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση, το οποίο είναι αναρτημένο στο 

δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr). 
 

 

http://www.gsrt.gr/

