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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και
Διεργασιών MME» με κωδικό «1β.1.1» χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) 2014 -2020
και ειδικότερα στο πλαίσιο του:
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Θεματικός Στόχος 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας»
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ,
ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και
ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής
επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας,
στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα
φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης
της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής
ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής»
Ειδικός Στόχος 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και
Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πράξης για την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 3.000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε περίπου 5.000.000 €. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της
δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους
δικαιούχους.
Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση
ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω
της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών
βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης
και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη
στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις
προτεραιότητες της Ένωσης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, που
επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς
και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μπορούν να ανήκουν σε οικογένεια
καινοτόμων προϊόντων που η επιχείρηση ήδη διαθέτει στην αγορά. Επιπλέον, τα νέα
προϊόντα ή υπηρεσίες δύναται να έχουν διατεθεί, σε περιορισμένες ποσότητες ή σε
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περιορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκιμαστικούς σκοπούς και να χρειάζονται
ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραματική ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων, δοκιμές και
άλλες προετοιμασίες παραγωγής για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά με
προοπτικές.
Μέσω της Δράσης θα ενισχυθούν Επενδυτικά Σχέδια:
•

Για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύπτει την
κατασκευή, την δοκιμή και την τοποθέτηση τους στην αγορά, καθώς και
δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής.

•

Για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών παραγωγής οι οποίες
θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, που ανάμεσα σε
άλλα καλύπτει την ανάπτυξη και τοποθέτηση μηχανημάτων ή διαδικασιών στην
παραγωγή.

Υποχρεωτικά σε κάθε Επενδυτικό Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
•

Δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και
πειραματική ανάπτυξη)

•

Ενέργειες προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 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» και το εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:
•

Ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση
που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση
υφιστάμενων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία
συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων και μπορεί να συμπεριλαμβάνει
την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον
προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς και δοκιμαστικές
γραμμές παραγωγής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα και
ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.

•

Ως «πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση
και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και
άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων
ή
βελτιωμένων
προϊόντων,
διαδικασιών
ή
υπηρεσιών.
Μπορεί
να
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον
εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την
κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και
επικύρωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε
αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία
ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών
βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί
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ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων
ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις
περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό
προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν
μόνο για σκοπούς επίδειξης και επικύρωσης. Η πειραματική ανάπτυξη δεν
περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα,
γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες
σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως,
βελτιώσεις.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί
ή να αναπτυχθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή σε συνεργασία με ερευνητικούς
φορείς.

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται
κατ’ αποκλειστικότητα με τους τομείς του πυρήνα της περιφερειακής εξειδίκευσης αλλά
και τους αναδυόμενους τομείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΑΜΘ:
- ο αγροδιατροφικός Τομέας
- ο τομέας Τουρισμού - Πολιτισμού
- ο τομέας Υλικών (πλαστικά-ελαστικά) και καινοτόμων υλικών,
- ο τομέας Χημικών, Φαρμάκων και υγείας
- ο τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών
- ο τομέας του ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
ενώ ο τομέας των Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλει
οριζόντια σε όλους τους ανωτέρω τομείς.
Σε κάθε τομέα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά προτάσεις που έχουν συνάφεια με τα
αποτελέσματα των εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο των παραπάνω τομέων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή
πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) και ειδικότερα στο
σύνδεσμο http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ideas-for-pdl2».
Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη θα κατανεμηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές
ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση
θα έχουν συγκεντρώσει την προβλεπόμενη βαθμολογία στην ενότητα 7.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ΜΜΕ (μέχρι 250 απασχολούμενους), όπως
αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη
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ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, με παραγωγική δραστηριότητα, οι
οποίες:
α) διατηρούν κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, αλλά και της
καταβολής της ενίσχυσης, κύρια εγκατάσταση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης,
β) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον
διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας,
γ) η οικονομική τους δραστηριότητα συνδέεται με τομείς προτεραιότητας της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ.
Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από
κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη
δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως
Συντονιστής, αλλά κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει
(υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ως
φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:
i.

ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

ii.

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

iii.

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των
ΤΕΙ

iv.

Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του
έργου

Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α
Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Μία
(1)
ή
δύο
επιχειρήσεις
Τουλάχιστον
τρεις
ανεξάρτητες μεταξύ
επιχειρήσεις

ή

συμπράξεων

επιχειρήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ

ΟΡΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(2)

12 - 24 μήνες

Έως ………..€

(3)
τους

12 - 24 μήνες

Έως ………..€

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι:
•

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις υπογράφεται
συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων όπου η μια εξ αυτών ορίζεται από
τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής). Ο Συντονιστής είναι ο
κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση και αναλαμβάνει
την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος (εταίρος
της σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη για το επιμέρους τμήμα του έργου που δεσμεύεται
να υλοποιήσει.
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Η επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας ο υπεργολάβος υλοποιεί έρευνα επί συμβάσει,
υπογράφει συμφωνητικό υπεργολαβίας με τον αντίστοιχο φορέα ΕΤΑ. Ο υπεργολάβος
ευθύνεται εξ ολοκλήρου και μόνο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει
σύμβαση υπεργολαβίας. Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται
εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του
ερευνητικού έργου και δεν παρέχονται ή δεν μπορούν να παρασχεθούν με την
απαιτούμενη ποιότητα ή με εύλογο κόστος από αντίστοιχους φορείς στην ελληνική
επικράτεια.
Αποδέκτες των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες
και είναι νομικά υπεύθυνες έναντι του ΕΦΔ …….. .
Η δαπάνη της υπεργολαβίας από φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το 35%
του συνολικού προϋπολογισμού εκάστου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις συμπράξεων
τριών (3) τουλάχιστον ΜμΕ, που μέσω της πρότασής τους επιλύουν κοινά προβλήματα
και ανάγκες, το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει έως το 50%.

•

Δικαιούχοι είναι μόνο οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ του
ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή
ενώσεις/συμπράξεις αυτών.

•

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως
εταίρος σε σύμπραξη. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση),
περισσοτέρων των δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι
φάκελοι τίθενται στο αρχείο.

•

Ανεξάρτητη επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη
ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 651/2014.

•

Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του
μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός
προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
Στην περίπτωση επιχείρησης με λιγότερους από τρεις (3) δημοσιευμένους ισολογισμούς/
ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών
όσων ισολογισμών έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης.

•

Για τις ανάγκες της δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η
ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση
Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

•

Δεν επιτρέπονται οι ενισχύσεις σε «προβληματικές επιχειρήσεις», κατά την έννοια του
σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014.

5. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης και για κάθε
είδος ενισχυόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός έργου
απαιτείται συνδυασμός δραστηριοτήτων ή ειδών έρευνας η μέγιστη ένταση ενίσχυσης
ανά δικαιούχο/ επιχείρηση θα υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των
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παρακάτω αναφερόμενων ποσοστών ανά κατηγορία δραστηριότητας/ έρευνας, που
διεξάγει ο φορέας.
•

Ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΚ αριθ.
651/2014)

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία
έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, παρουσιάζεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Κατηγορία Έρευνας

Βιομηχανική
Έρευνα

Πειραματική
Ανάπτυξη

•

Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1)
επιχείρηση ή συνεργασία δύο (2)
ανεξάρτητων
μεταξύ
τους
επιχειρήσεων.
Εφόσον
το
έργο
προβλέπει
πραγματική
συνεργασία
μεταξύ
τριών (3) τουλάχιστον ανεξάρτητων
μεταξύ
τους
επιχειρήσεων
και
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν
φέρει πάνω από το 70% των
επιλέξιμων δαπανών του έργου
υπάρχει
συνεργασία
με
τουλάχιστον μία ΜμΕ.
Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1)
επιχείρηση ή συνεργασία δύο (2)
ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων.
Εφόσον και στην περίπτωση του
έργου
πειραματικής
ανάπτυξης
καλύπτεται
η
παραπάνω
προϋπόθεση
της
κατηγορίας
βιομηχανική έρευνα.

Πολύ Μικρές
& Μικρές
επιχειρήσεις
70%

Μεσαίες
επιχειρήσεις

80%

75%

45%

35%

60%

50%

60%

Ενισχύσεις για δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για
ΜμΕ (άρθρο 28 του ΕΚ αριθ. 651/2014)

Οι ενισχύσεις για δαπάνες διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορούν σε δαπάνες μόνο των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνδέονται με την επικύρωση και προστασία των
διπλωμάτων.
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση έργων έρευνας και
ανάπτυξης είναι οι εξής:
α) Δαπάνες «προσωπικού»:
α1) Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο
ή/και νέο)
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α2) Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό, κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσο
χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
γ) Δαπάνες προς τρίτους:
γ1) Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία
γ2) Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» που αγοράστηκαν ή
ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής
των ίσων αποστάσεων
δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο
αποτέλεσμα του έργου.
δ1) Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες
δ2) Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα
δ3) Στην κατηγορία αυτή δύναται ποσοστό έως 15% της κατηγορίας δαπανών
προσωπικού να δικαιολογείται ως έμμεσα έξοδα (έξοδα που επιμερίζονται), που
επιβαρύνουν το έργο και είναι επιλέξιμα χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων
παραστατικών (Κανονισμός 1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1β)
ε) Δαπάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο
εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό (ισχύει μόνο για ΜμΕ)
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρχικά διενεργείται ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων από τον ΕΦΔ … ως προς
την πληρότητα/επιλεξιμότητα και τις τυπικές προδιαγραφές τους, σε σχέση με τις
απαιτήσεις/όρους που διατυπώνονται στην παρούσα προκήρυξη.
Οι προτάσεις που καλύπτουν τους όρους συμμετοχής της προκήρυξης αξιολογούνται
από θεματικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διαθέτουν ερευνητική ή/και βιομηχανική
πείρα και στις οποίες συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος προερχόμενο από τον
παραγωγικό τομέα. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει συνεργασία του ΕΦΔ……. με την
ΓΓΕΤ για την αξιοποίηση σχετικού Μητρώου αξιολογητών που διαθέτει η δεύτερη.
Κριτήριο ένταξης/ αποκλεισμού: Κάθε πρόταση εξετάζεται από την αντίστοιχη
θεματική επιτροπή ως προς το εάν το φυσικό της αντικείμενο εντάσσεται στη
συγκεκριμένη προτεραιότητα του θεματικού τομέα που δηλώθηκε (κατά την υποβολή)
ότι ανήκει. Εφόσον εντάσσεται η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται, σε διαφορετική
περίπτωση η πρόταση τίθεται στο αρχείο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τρία (3) και βαθμολογούνται με διακριτή κλίμακα
βαθμών το καθένα από αυτά. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως το
άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
Β1: Ο βαθμός σαφήνειας και επάρκειας της Πρότασης (βαθμός 0-35)
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Ο βαθμός σαφήνειας και επάρκειας της Πρότασης.
•
•
•
•
•
•

Ποιότητα/σαφήνεια των στόχων της Πρότασης και βαθμός κάλυψης των στόχων της
πρόσκλησης.
Τεχνική πληρότητα, προβλεπόμενες εργασίες με λογική σειρά που θα οδηγήσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Καταλληλότητα/ αποτελεσματικότητα και ποιότητα επιστημονικής μεθοδολογίας.
Πρωτοτυπία και καινοτομικότητα των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων.
Η υπεροχή της αίτησης έναντι άλλων ανταγωνιστικών λύσεων και λύσεων από
άλλους τομείς που καλύπτουν εναλλακτικές ανάγκες.
Το χρονοδιάγραμμα της πρότασης και των πακέτων εργασίας είναι ικανοποιητικό και
μπορεί να πραγματοποιηθεί

Β2. Αντίκτυπος της Πρότασης
[βαθμός 0-30]

στην οικονομία και κοινωνία γενικότερα

Αντίκτυπος (θετική επίδραση) της Πρότασης στην οικονομική ανάπτυξη της ΠΑΜΘ
όπως :
•
•
•
•
•

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης στην επιχείρηση,
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας,
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση πόρων
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε άλλες
επιχειρήσεις (να αναφερθούν και να δικαιολογηθούν).

Β3. Ο
βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να υποστηρίξει την Πρόταση
διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά [βαθμός 0-35]
Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε συνάρτηση με το κόστος
και την ικανότητα του προσωπικού και τους συνεργάτες της

.

•

Ικανότητα της επιχείρησης για εκτέλεση του έργου :
i.
Καθορισμός του επιχειρηματικού πεδίου
ii.
Επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, διοικητική
και οικονομική υποστήριξη
iii.
Εμπειρία της επιχείρησης στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας και
Τεχνολογίας, κρινόμενη από τη συμμετοχή της σε προηγούμενα έργα που
χρηματοδοτήθηκαν είτε από ιδιωτικά κεφάλαια είτε από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους.
iv.
Εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε συνεργασία με ερευνητικούς ή
παραγωγικούς φορείς.
v.
Διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
vi.
Στόχοι επένδυσης

•

Οικονομική ωφέλεια της επιχείρησης από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας ή της παροχής/ εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών:
i.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα από το έργο (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του
κόστους παραγωγής, αύξηση προστιθέμενης αξίας , βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων ή υπηρεσιών) και σχέδιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων.
ii.
Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (αύξηση πωλήσεων σε υφιστάμενες
αγορές, διείσδυση σε νέες αγορές (εσωτερικού / εξωτερικού), υποκατάσταση
εισαγωγών).
iii.
Δαπάνη του έργου σε σχέση με την αναμενόμενη κερδοφορία από το έργο (σε
πόσα έτη με λογικά προβλεπόμενα έσοδα η δαπάνη του έργου αναμένεται να
καλυφθεί) .
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Κάθε πρόταση βαθμολογείται από την επιτροπή στα παραπάνω κριτήρια, ώστε να είναι
δυνατή στη συνέχεια η ιεράρχηση των προτάσεων ανά θεματικό τομέα από την
υπηρεσία με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν.
Μέγιστη βαθμολογία πρότασης 100 μονάδες.
Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 60 μονάδων ή κάτω από
το μέσο βαθμό σε ένα ή περισσότερα κριτήρια, δεν θα προταθούν για χρηματοδότηση.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο ……………….
Η υποβολή της πρότασης γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή, ο οποίος και μεριμνά για
την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για την πληρότητά της.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι ….

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
……………………………………………………..
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: …….
Τηλ.: …………
e-mail: …………………
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