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ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

 Σκοπός 

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» 
είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη 
μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.  

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των 
διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την 
εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.  

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.  

Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις: 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής 
μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι 
είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς 
οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της 
παρέμβασης: 

 Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα 
πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. 

 Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι 
δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. 
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Προϋπολογισμός/ 

Ύψος ενίσχυσης 

 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. 
Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου 
ανέρχεται σε 126.000.000€. 

 

Επιλέξιμες 
δαπάνες 

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω, για δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία 
από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:  

 

 Δαπάνες προσωπικού (έως 3000 €) 
 Δαπάνες παγίων 

 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 
 Δαπάνες για κτίρια και οικόπεδα 

 Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους 

 Έρευνα επί συμβάσει 
 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες  

 Δαπάνες ταξιδιών 
 Δαπάνες δημοσιότητας 
 Αναλώσιμα 
 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή 
 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία 
 Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες. 

 Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας 

 Δαπάνες Καινοτομίας 

 Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
 Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 
 Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

 Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 
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Επιλέξιμοι τομείς 
δραστηριότητας 

 
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Οι 
συγκεκριμένοι τομείς είναι οι κάτωθι: 
 

 Υλικά - Κατασκευές 
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 
 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 Υγεία & Φάρμακα 
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Ενέργεια 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

 

Ποσοστό 
επιχορήγησης 

 
Τα ποσοστά επιχορήγησης ορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων: 
 

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεγάλες  Μεσαίες Μικρές 

 
 
 

Δραστηριότητες 
έρευνας και 
ανάπτυξης 

Βασική έρευνα 100% 100% 100% 

Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 

Βιομηχανική έρευνα 
υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Πειραματική ανάπτυξη 
υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50% 

Μέγιστος 
προϋπολογισμός 
ανά παρέμβαση 

 
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 200.000 € εάν συμμετέχει μία επιχείρηση 
 350.000 € εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις 
 450.000 € εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις 
 500.000 € εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις 

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
 1.000.000 € 

 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
 2.000.000 €  
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Διάρκεια 
υλοποίησης 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 
2017 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων 
έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. 

 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 
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