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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα: 16-1-2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 5110/ΕΥΚΕ4701

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:

Πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων
χρηματοδοτικής
ενίσχυσης
επενδυτικών
σχεδίων
Καινοτομίας,
Έρευνας
και
Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
2014 – 2020».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.

2)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.

3)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει.

4)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει.

5)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
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-

Άρθρο 25. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης,

-

Άρθρο 28. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ,

όπως τροποποιείται και ισχύει.
6)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.

7)

Την Σύσταση 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003) , όπως τροποποιείται
και ισχύει.

8)

Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και
ανάπτυξη και την καινοτομία" (2014/C 198/01) , όπως τροποποιείται και ισχύει.

9)

Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει.

10) Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01), όπως τροποποιείται και ισχύει.
11) Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και
ισχύει.
12) Την

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθ.

32674/ΕΥΘΥ

330/23.03.2015

(ΦΕΚ

714/Β’)

με

την

οποία

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθ. 41543/278/Γ΄ΚΠΣ/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β’)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13) Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β') µε θέµα "Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.
14) Το με αριθ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το
ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».
15) Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α’), όπως τροποποιείται και ισχύει.
16) Το

Ν.4310/2014

«Έρευνα,

Τεχνολογική

Ανάπτυξη

και

Καινοτομία

και

άλλες

διατάξεις»,

όπως

τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και όπως ισχύει.
17) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για τον
έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.
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18) Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με αριθ.
4843/119432/03.11.2015 και θέμα: "Κριτήριο Διαχωρισμού".
19) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) και θέμα:
"Σύστημα

δημοσιονομικών

διορθώσεων

και

διαδικασίες

ανάκτησης

αχρεωστήτως

ή

παρανόμως

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014»,
όπως τροποποιείται και ισχύει.
20) Τον Οδηγό Κρατικών Ενισχύσεων και RIS3, όπως κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 115970/13.11.2015
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, όπως τροποποιείται και ισχύει.
21) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: "Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και ειδικότερα τα
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει.
22) Το έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με αριθ. 17952/ΕΥΣΣΑ 382/17.02.2016 και θέμα:
"Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3".
23) Το με αριθ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα:
«Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών – ερευνητικών υποδομών».
24) Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
25) Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), όπως τροποποιείται και ισχύει.
26) Την με αρ. πρωτ. 145740/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.
27) Την από 26/6/2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο εξειδίκευσης της Δράσης 1β.1.1. του ΕΠ,
καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
28) Την

με

αριθ.

πρωτ.

3036/12.07.2016

απόφαση,

μέσω

γραπτής

διαδικασίας,

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν τα
κριτήρια επιλογής των πράξεων της Δράσης 1β.1.1, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο
στην παρούσα αναλυτική Πρόσκληση έγγραφο.
29) Το με αριθ. 973337/ΕΥΚΕ3305/12.9.2016 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την
προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ.
30) Την από 25/10/2016 απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη 2014-2020", με την οποία επικαιροποιήθηκε το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ του Άξονα
Προτεραιότητας, όπως περιγράφεται και εξειδικεύεται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
31) Το Ν.4443/2016, και ειδικότερα το Άρθρο 72, αναφορικά με «Τροποποιήσεις του Ν. 4314/2014 (Α’ 265)».
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32) Την με αριθ. πρωτ. 6533/27.12.2016 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ.
Χρήστου Μέτιου, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, σχετικά
με την “Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών»”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την Προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη»

του

ΕΣΠΑ

2014-2020,

στον

Άξονα

Προτεραιότητας

1:

«Βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1:
«Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1β,
και στον Ειδικό Στόχο 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)».
2. Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000€ κι ο συνολικός προϋπολογισμός της
εκτιμάται

ότι

θα

ανέλθει

σε

περίπου

3.000.000€.

Η

Δημόσια

Δαπάνη

της

Δράσης

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
3. Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ
(400.000€).
4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι
31/12/2015 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις
πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές
επιχειρήσεις, καθώς και ενώσεις/συμπράξεις αυτών, και δύνανται να υποβάλουν έως ένα
επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
5. Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:


Καινοτομία,



Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,



Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών,
της

περιφερειακής

στρατηγικής

έξυπνης

εξειδίκευσης

της

ΑΜΘ,

για

τον

οποίο

έχει

πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που
θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,
22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,
ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του
κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών.
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6. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε
ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου ή μέγιστο ποσό €)

Κατηγορία δαπάνης

Π/Υ

%

Μέγιστο επιλέξιμο
ποσό ή %,
στον επιχορηγούμενο
Π/Υ του έργου ή
μέγιστο ποσό (€)

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης
Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης
σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό
που απασχολούνται στο έργο.

€

α2)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

€

%

β1)

Δαπάνες για όργανα, μηχανήματα, εξοπλισμό

€

%

40%

β2)

Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις

€

%

35%

γ1)

Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία

€

%

40%

γ2)

Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας»
που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια
εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και
δαπάνες απόκτησης επικύρωσης & προστασίας
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο
εξωτερικό

€

%

40%

δ1)

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές
δαπάνες: Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες

€

%

10%

δ2)

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές
δαπάνες: Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα.

€

%

25%

ε)

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

€

%

< €14,000

α1)

%
25% - 70%1

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
α)

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο
εξωτερικό

€

%

100%

β)

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας
και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση,
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο
απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν
δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο
επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

€

%

100%

γ)

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

€

%

< €14,000

1

Συνολικά, οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας» και οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου», θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 25%, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του
επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου.
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7. Υπογραμμίζεται ότι, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως

μεγέθους,

εφόσον

καλύπτουν

τους

όρους

και

τις

προϋποθέσεις

που

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Ι.1.4, κάνοντας χρήση του Άρθρου 25 (έργα έρευνας &
ανάπτυξης), του ΕΚ 651/2014, ενώ επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας
χρήση του Άρθρου 28 (ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), του ΕΚ 651/2014, θα πρέπει
υποχρεωτικά

να

εμπίπτουν

στις

κατηγορίες

των

πολύ

μικρών,

μικρών

και

μεσαίων

η

επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στη 2 Σημείωση, του Κεφαλαίου
Ι.1.1 αναφορικά με τους ορισμούς των ΜΜΕ.
Επιπρόσθετα, για όσες επιχειρήσεις σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας χρήση του Άρθρου
3, του ΕΚ 1407/2013 (ενισχύσεις πειραματικής ανάπτυξης ήσσονος σημασίας), θα πρέπει, το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγηθήκαν στην ενιαία επιχείρηση,
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200,000
ευρώ.
Ένταση ενισχύσεων
Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μικρές και
Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις

Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25)
Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική
/
Εφαρμοσμένη
Έρευνα
προσαυξημένη κατά 15%2: Το ποσοστό
ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, και έως 80%,
εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται
ευρέως
μέσω
συνεδρίων,
δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

40%

50%

60%

50%

60%

70%

Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά
15%3: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά
+15% εφόσον τα αποτελέσματα του έργου
διαδίδονται
ευρέως
μέσω
συνεδρίων,
δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων
ελεύθερης
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή
λογισμικού ανοικτής πηγής.
Μελέτες Σκοπιμότητας

Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ. 28)
Καινοτομία για ΜΜΕ

50%

Ένταση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
(ΕΚ 1407/2013 - Άρθ. 3 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Πειραματική Ανάπτυξη
50%

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά
σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

2

Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά 15%, διότι τα αποτελέσματα του
έργου διαδίδονται ευρέως», τότε, τα αποτελέσματα της έρευνας (όχι μόνο τα συνολικά παραδοτέα του έργου) θα πρέπει να
διαδοθούν στο ευρύτερο δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.). Οι ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει
να περιλαμβάνουν στο χρονοπρογραμματισμό τους και ένα σχέδιο δράσεων για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
του έργου.
3

Βλ. ανωτέρω υποσημείωση.
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8. Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν
τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους
τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται
από:
- ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
- Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
- Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
- Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.
9. Η διάρκεια των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
Μήνες.
10. Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
Στην

Αναλυτική

Πρόσκληση

της

Δράσης

περιγράφονται

αναλυτικά

οι

προϋποθέσεις

συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων, η
διαδικασίας

εξέτασης,

χρηματοδοτήσεων,

η

αξιολόγησής
διαδικασία

και

ένταξης

παρακολούθησης

τους,
και

ο

τρόπος

ελέγχου

καταβολής

υλοποίησης

των

τους,

οι

υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι της Δράσης.
11. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης.
12. Η

ημερομηνία

Πληροφοριακό

έναρξης
Σύστημα

της

ηλεκτρονικής

Κρατικών

υποβολής

Ενισχύσεων

των

Επενδυτικών

Σχεδίων

(www.ependyseis.gr/mis)

ορίζεται

στο
η

31.01.2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 16.03.2017. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας
κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά
τις 16.03.2017.
13. Η Πρόσκληση να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) www.eydamth.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και της
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού www.ependyseis.gr.
14. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ
ΕΠ

ΠΑΜΘ,

Ηροδότου

28,

69132

Κομοτηνή,

στο

τηλ:

2531352300,

και

edapamth@mou.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλέξανδρος Χαρίτσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 Επιχειρήσεις Περιφέρειας ΑΜΘ.
 Επιμελητήριο Έβρου.
 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης.
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.
 Επιμελητήριο Ξάνθης.
 Επιμελητήριο Καβάλας.
 Επιμελητήριο Δράμας.
 Οικονομικό Επιμελητήριο, Τμήμα ΑΜΘ.
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα ΑΜΘ.
 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα ΑΜΘ.
 Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
 Σύνδεσμο Βιομηχανιών ΑΜΘ.
 Σύνδεσμο Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών και Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Νομού Έβρου.
 Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ροδόπης.
 Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ξάνθης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.



Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση.



Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ.



Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).



Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ).



Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).



Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.



Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ.



Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).



Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).



Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.



Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης.



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)



Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΤΑΚ).



Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).



Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΑΣΤΑ ΔΠΘ)



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
-

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ,

-

Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως ΑΜΘ,

-

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΑΜΘ,

-

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ



Προϊστάμενος Μονάδας Α’, ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ



Προϊστάμενος Μονάδας Β1’,ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ



Προϊστάμενος Μονάδας Β2’,ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-

Αναλυτική Πρόσκληση.

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΣΚΕ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΥΠOΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΈΝΤΑΞΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
2014 – 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων»
(1β.1.1)

Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
του κλάδου
Χημικών – Πολυμερών Υλικών

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

Αρχή Ελέγχου

Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά
ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η
οποία ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Στην Ελλάδα είναι η Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

ΑμΕΑ

Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες.

Αίτημα
Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης
Δαπανών
Ανάκτηση
Ανεξάρτητη
Επιχείρηση

ΑΠ

Αχρεωστήτως
Καταβληθέν
Ποσό

Βασική Έρευνα

Βιομηχανική
Έρευνα

ΔΑ

Δημόσια
Δαπάνη

ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ)
για την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου του.
Η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
Κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά
την έννοια της παραγράφου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής
στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους
μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους.
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν,
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την
παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και
παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση.
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 προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. 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 μικρής κλίμακας
για τη δοκιμή και επαλήθευση των επιδόσεων της κατασκευαστικής μεθόδου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα
για τη κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη
διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια
των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε
παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τοµέα, ενός ή
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περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τοµέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενός 31ης Μαρτίου 2004,
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
Δημοσιονομική
Διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου η
οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 107 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν
δημόσια ενίσχυση.

Δράση

Το σύνολο των στοιχείων που ορίζονται από τη διαχειριστική αρχή μέσω της προκήρυξης και της συνοδευτικής αναλυτικής πρόσκλησης αυτής βάσει των οποίων εντάσσονται και υλοποιούνται οι πράξεις.

ΕΔΕΤ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα
Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα
οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΜΕ

Ετήσια Μονάδα Εργασίας: Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί
σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν
έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με
καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα
ΕΜΕ.

Έναρξη των
Εργασιών

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής
ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και
η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ΕΔΕΤ.

ΕΠ ΠΑΜΘ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.

Επιστημονικός
Υπεύθυνος
Έργου

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την
επίβλεψη του έργου από επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής
πλευράς.

Έρευνα και

Η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασι-
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Ανάπτυξη

κής και της εφαρμοσμένης ανάπτυξης και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της
κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Ενισχύσεις

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται
ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των
200,000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ήσσονος
Σημασίας

ΕΣΔΕΚ

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή).

ΕΦ

Ενδιάμεσος Φορέας: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ενεργεί
υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μίας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.

€

Ευρώ.

Επενδυτικό
Σχέδιο (Ε/Σ)

Το σύνολο των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου στο πλαίσιο της προκήρυξης της δράσης.

Ιδιωτική
Συμμετοχή

Καινοτομία

Πειραματική
Ανάπτυξη

ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου.
Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης ή/και η μετατροπή μιας
ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής
− νέα ή βελτιωμένη − ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η
διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της
κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά κι οργανωτικά μοντέλα
που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να
δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.
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, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την 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 έγκρισης, την
πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και έγκριση 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 ουσιαστικά. Η
πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροΗμερ/νια: …….2016
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ποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και
αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

Παρατυπία

Κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την
εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτής.

ΠΔΕ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πράξη/Έργο

Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του
οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε
κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.

ΠΣΚΕ

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και
υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

ΣΑΕ

Συλλογική Απόφαση Έργου.

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

Συνδεδεμένες
Επιχειρήσεις

Τύπος επιχειρήσεων όπως προσδιορίζεται στο αρ. 3 παρ. 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.

Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις

Τύπος επιχειρήσεων όπως προσδιορίζεται στο αρ. 3 παρ. 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
2014−2020
(Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο
ΑνάπτυξηςΕΣΠΑ)

Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και
των λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο
αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Φορέας

Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια που έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

Χρηματοδότησης
Φορέας της
Επένδυσης/
Φορέας

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο
των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 107 της Συνθήκης.

Υλοποίησης
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Ι.1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το βασικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της Δράσης είναι:
1)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.

2)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.

3)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει.

4)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει.

5)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
-

Άρθρο 25. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης,

-

Άρθρο 28. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ,

όπως τροποποιείται και ισχύει.
6)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης
των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.
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7)

Η Σύσταση 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124
της 20.05.2003) , όπως τροποποιείται και ισχύει.

8)

H Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία" (2014/C 198/01), όπως τροποποιείται
και ισχύει.

9)

H Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (2016/C 262/01), όπως
τροποποιείται και ισχύει.

10)

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01), όπως τροποποιείται και ισχύει.

11)

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)

2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542

final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και ισχύει.
12)

Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β’)

με την

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθ.
41543/278/Γ΄ΚΠΣ/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13)

Η Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β') µε θέµα
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.

14)

Το με αριθ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή
του Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην
Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

15)

Ο Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α’), όπως τροποποιείται και ισχύει.

16)

Ο Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 ' Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και όπως ισχύει.
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17)

Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει.

18)

Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων με αριθ. 4843/119432/03.11.2015 και θέμα: "Κριτήριο Διαχωρισμού".

19)

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2784/Β’) και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και
ισχύει.

20)

Ο Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων και RIS3, όπως κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ.
115970/13.11.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, όπως τροποποιείται και ισχύει.

21)

Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα:
"Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει.

22)

Το έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

με αριθ. 17952/ΕΥΣΣΑ

382/17.02.2016 και θέμα: "Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3".
23)

Το με αριθ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών
οργανισμών – ερευνητικών υποδομών».

24)

Η με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020».

25)

Η Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθ. C(2014) 10174 final /
18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), όπως τροποποιείται και ισχύει.

26)

Η με αριθ. 145740/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει.
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27)

Η από 26/6/2015 απόφαση της 1 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο εξειδίκευσης της Δράσης 1β.1.1. του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και
των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.

28)

Η με αριθ. 3036/12.07.2016 απόφαση, μέσω γραπτής διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με την οποία
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της Δράσης 1β.1.1, όπως περιγράφονται
και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα αναλυτική Πρόσκληση έγγραφο.

29)

Το με αριθ. 973337/ΕΥΚΕ3305/12.9.2016 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ.

30)

H από 25/10/2016 απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», με την οποία επικαιροποιήθηκε το περιεχόμενο της
εξειδίκευσης του ΕΠ του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφεται και εξειδικεύεται
στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

31)

Το Ν.4443/2016, και ειδικότερα το Άρθρο 72, αναφορικά με "Τροποποιήσεις του Ν.
4314/2014 (Α' 265)".

Σημειώνονται επίσης τα εξής:
1.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

2.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές
γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Βλ. Παράρτημα 1, «Ορισμός ΜΜΕ»).

3.

Για την υλοποίηση της Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στα άρθρα 25
και 28 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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».

4.

Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά
της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
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5.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στα
άρθρα 115 - 117 Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο ΙΙ του ΕΕ
821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Καν. 651/2014.

6.

Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

7.

Δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει,
εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό
ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή

8.

Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:
- Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
- Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα.

9.

Στην διαμόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014-2020.

10.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.)
651/2014 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης
του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. Αντίστοιχα οι Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.)
1407/2013 πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού.

Το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου συνοδεύει την παρούσα Πρόσκληση είναι αναρτημένο
στον ιστότοπο (www.eydamth.gr) της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.
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Ι.1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»
με κωδικό «1β.1.1» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας».
Θεματικού Στόχου 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας».
Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β: «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».
Ειδικού Στόχου 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 Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000€ κι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε περίπου 3.000.000€. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους
δικαιούχους (επιχειρήσεις).
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.
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Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης,
μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και
στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στον κλάδο των Χημικών – Πολυμερών Υλικών, ο οποίος
περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:


Καινοτομία.



Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.



Πειραματική ανάπτυξη.

Επίσης, επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες Πειραματικής ανάπτυξης, δύναται
να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013, Άρθρο 3, (Ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα (αναλυτικοί ορισμοί δίνονται ανωτέρω, στον
Πίνακα «Επεξήγησης όρων και συντμήσεων», της Πρόσκλησης). Δεν μπορούν επίσης να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)».

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν
τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους
τμήματα.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:
1.

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

2.

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,

3.

Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή

4.

Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Σε κάθε περίπτωση «Δικαιούχος» του έργου παραμένει η επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για
την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπευθύνου.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος,
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του
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Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η πρόσβαση στο οποίο δίνεται
στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο
οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων προς
την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.)
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης:
Πίνακας 1: Δείκτες εκροής
Ε.Π:

Α.Π:

ΤΑΜΕΙΟ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

2014GR16
M2OP014

1

ΕΤΠΑ

1b

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

10

CO27

Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές
Επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε
έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ευρώ

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

1.000.000

CO26

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

6

CO29

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση
για να εισάγουν νέα προϊόντα στην εταιρεία

Επιχειρήσεις

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

10

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελέσματος
Ε.Π:

Α.Π:

ΤΑΜΕΙΟ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

2014GR16
M2OP014

1

ΕΤΠΑ

1b

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
(2023)

Τ1012

Δαπάνες Ε&Α επιχειρήσεων ως ποσοστό
του Περιφερειακού ΑΕΠ

Ποσοστό

Λιγότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

0,20

Ι.1.3 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ι.1.1 «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει.
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Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ'
κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
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.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:


Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα
στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες
στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά
και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιχείρησης που εδρεύει εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατά την
υποβολή της πρότασης, αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας της έδρας της επιχείρησης, και η αίτηση για άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας
ΑΜΘ. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της
Περιφέρειας ΑΜΘ, θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης.



Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.



Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού /
εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
o

Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο
περί κρατικών ενισχύσεων κατά, σημείο 18 του άρθ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
651/2014 (βλ. «Ορισμός Προβληματικής», Παράρτημα 3).




Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως
της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την
εσωτερική αγορά.
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Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό
είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές,
όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)



Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, από
τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ επιφυλάσσεται για
τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.



Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.



Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά πρόταση 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.



Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, συνδέεται με τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3) της ΠΑΜΘ, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Ι.1.5, «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».



Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό
δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Ημερ/νια: …….2016

Έκδοση: 1

Σελίδα 16 από 60

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
Προκήρυξη Δράσης 1β.1.1
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών»

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:


Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές
τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι
Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού



Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή
αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising. Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).

Σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών
αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί
λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

Ι.1.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον ακόλουθο κλάδο της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης1:
-

κλάδος Χημικών – Πολυμερών Υλικών.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):


20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων



22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

(όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»), ή
να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου
Χημικών – Πολυμερών Υλικών, όπως θα αναλυθεί στην Ενότητα 4. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ», Παράρτημα 5. Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει σημαντική δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση επιχειρηματικού και καινοτομικού δυναμικού
1

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από το Θεματικό Εργαστήριο για την Αλυσίδα Αξίας των Χημικών & Πολυμερών
Υλικών, καθώς και τα αποτελέσματά του, είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, στη διεύθυνση: http://www.eydamth.gr/component/content/article.html?id=639
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το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε ο κλάδος αυτός να αποτελέσει πυρήνα δυναμικής ανάπτυξης για την ΠΑΜΘ.

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και ο Κανονισμός βάσει του οποίου μπορεί να επιχορηγηθούν τα επενδυτικά σχέδια είναι οι εξής:
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 25)
α)

Δαπάνες «προσωπικού»:

α1)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

α2)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο βαθμό που απασχολούνται στο
έργο.

β)

Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και κτίρια:

β1)

Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό που αφορούν και χρησιμοποιούνται στο
έργο. Όταν τα όργανα κι ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ'όλη τη διάρκεια ζωής
τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν
στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, όπως αναφέρονται και στην παράγρ. 8.β του άρθρ. 24, του Ν.4386/2016.

β2)

Δαπάνες για κτίρια, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του
έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

γ)

Δαπάνες προς τρίτους:

γ1)

Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία. Οι φορείς υπεργολαβίας (φυσικά και
νομικά πρόσωπα) μπορεί να προέρχονται από την Ελλάδα ή / και το εξωτερικό.

γ2)

Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με
άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής 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.
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ε)

Μελέτες σκοπιμότητας:

ε1)

Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες εκπόνησης της μελέτης.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 28)
α)

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό.

β)

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από
μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί
προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

γ)

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην καινοτομία.

Κατά τη διαμόρφωση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παραπάνω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. Επιπλέον, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και το μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών
του έργου).
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Πίνακας 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου ή μέγιστο ποσό €)

Κατηγορία δαπάνης

Π/Υ

%

Μέγιστο επιλέξιμο
ποσό ή %,
στον επιχορηγούμενο
Π/Υ του έργου ή
μέγιστο ποσό (€)

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης
Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό που
απασχολούνται στο έργο.

€

α2)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

€

%

β1)

Δαπάνες για όργανα, μηχανήματα, εξοπλισμό

€

%

40%

β2)

Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις

€

%

35%

γ1)

Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία

€

%

40%

γ2)

Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας»
που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες
απόκτησης επικύρωσης & προστασίας διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό

€

%

40%

δ1)

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες

€

%

10%

δ2)

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα.

€

%

25%

ε)

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

€

%

< €14,000

α1)

%
25% - 70%2

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
α)

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο
εξωτερικό

€

%

100%

β)

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας
και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση,
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς
τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν
αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

€

%

100%

γ)

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

€

%

< €14,000

ΣΥΝΟΛΟ

€

%

Επισημαίνεται ότι:


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής
της πρότασης.



Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής), ενδέχεται να κληθούν οι δικαιούχοι
να τα υποβάλουν μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της επιλεξιμότητάς τους.

2

Συνολικά, οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας» και οι «Δαπάνες προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου», θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 25%, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το
70% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου.
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Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν
τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορεί να ζητήσουν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση της αξίας και
για τον έλεγχο των τιμών αυτών.



Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών.



Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους,
καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν
κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό, μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται
ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.



Περαιτέρω, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες:
-

Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις,
που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.



-

Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

-

Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση, εκτός και αν ο φορέας της επένδυσης δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή επιστροφής του
ΦΠΑ οπότε ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.



Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η χρηματοδότηση της πρόσληψης συζύγων
και συγγενών Α’ & Β’ βαθμού.

Ι.1.6.2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Προϋπολογισμός Έργων - Όρια ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.)
κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος
των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).
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Γενικές επισημάνσεις:


Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να
υποβληθεί.



Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι
υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

2. Διάρκεια υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα δωδεκάμηνης
(12) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.


Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) Μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι της καθυστέρησης.
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Ι.1.7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Υπογραμμίζεται ότι, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Ι.1.4, κάνοντας χρήση του Άρθρου 25 (έργα έρευνας και
ανάπτυξης), του ΕΚ 651/2014, ενώ επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας
χρήση του Άρθρου 28 (ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), του ΕΚ 651/2014, θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπίπτουν στις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στη 2η Σημείωση, του Κεφαλαίου Ι.1.1 αναφορικά με τους ορισμούς των ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, για όσες επιχειρήσεις σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας χρήση του Άρθρου 3 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), του ΕΚ 1407/2013,
για δράσεις Πειραματικής Ανάπτυξης, θα πρέπει, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγηθήκαν στην ενιαία επιχείρηση, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200,000 ευρώ.
Πίνακας 4: Ένταση ενισχύσεων
Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μικρές και
Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις

Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25)
Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα
προσαυξημένη κατά 15%3: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, και
έως 80%, εφόσον τα αποτελέσματα του
έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη
Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 15%4: Το ποσοστό ενίσχυσης
αυξάνεται κατά +15%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως
μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

25%

35%

45%

40%

50%

60%

Μελέτες Σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ. 28)
Καινοτομία για ΜΜΕ

50%

Ένταση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
(ΕΚ 1407/2013 - Άρθ. 3 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Πειραματική Ανάπτυξη
50%
3

Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά 15%, διότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως», τότε, τα αποτελέσματα της έρευνας (όχι μόνο τα συνολικά παραδοτέα του
έργου) θα πρέπει να διαδοθούν στο ευρύτερο δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.). Οι
ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο χρονοπρογραμματισμό τους και ένα σχέδιο δράσεων για τη
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
4 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση.
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Σημείωση: Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να
υποβάλουν Επενδυτικά Σχέδια «Πειραματικής Ανάπτυξης», και εφόσον βεβαίως πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να επιλέξουν εάν θα υποβάλουν την πρότασή τους ακολουθώντας είτε
τον ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25, Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης), ή τον ΕΚ 1407/2013 (Άρθ. 3, Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας).

Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιμες για τα εγκεκριμένα έργα εφόσον
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρονικών πλαισίων που προσδιορίζονται στην
απόφαση υπαγωγής-χρηματοδότησης του έργου και εφόσον σχετίζονται με την υλοποίηση
του έργου. Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. τιμολογίων) θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να
έχει γίνει είτε μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι σχετικές
δαπάνες, είτε το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα μετά από τη λήξη του έργου με την υποβολή
της τελικής έκθεσης.
Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των
φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
Σε περίπτωση που τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:
 οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες
τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις,
 πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
 πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης,
 μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα δανείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου),
 οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
 αν υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εμπεριέχει ενίσχυση και το
Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της ανώτατης έντασης ενίσχυσης
του άρθρου Ι.1.7 από το συνδυασμό επιχορήγησης κι ΑΙΕ για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
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Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που
θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στο αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος.
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν
είναι επιλέξιμα στη δράση.
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Ι.1.8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά
και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης
(Παράρτημα 5 – «Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης – ΠΣΚΕ»). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του
ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
Στο ειδικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης και στους πίνακες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρώνονται πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της συμμετέχουσας επιχείρησης, όπως σύντομο ιστορικό με αναφορά στη σημερινή τεχνολογική και εμπορική της θέση, περιγραφή της επενδυτικής της στρατηγικής, ανάλυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, της υφιστάμενης οργάνωσης, καθώς και συνοπτική παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας.
Βασικό στοιχείο αποτελεί η ρεαλιστική περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, των προβλημάτων που οδηγούν στην υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, η ανάλυση του παρόντος
σταδίου ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου «καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης», η κατανόηση ανταγωνιστικών λύσεων αλλά και των κινδύνων και των ευκαιριών για την επιτυχή εισαγωγή των αποτελεσμάτων του επενδυτικού σχεδίου σε νέες αγορές. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την ωριμότητα του
Επενδυτικού Σχεδίου αλλά και τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.
Σε κάθε πρόταση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνος του Έργου. Ο Υπεύθυνος έχει
την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου από επιστημονικής, τεχνικής και
οικονομικής πλευράς, για την αρτιότητα της υλοποίησης του έργου και για την τήρηση των
σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.
Τονίζεται ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των επιχειρήσεων να καταθέσουν πλήρη φάκελο
πρότασης, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την γνώμη των ενδιαφερομένων πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των επιτροπών για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που θα δοθούν χωρίς να
ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις. Δεν
προβλέπεται διαδικασία προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις, στην περίπτωση που διαπιστωθούν ασάφειες στις προτάσεις.
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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης», της
παρούσας Πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) Υπεύθυνων Δηλώσεων, με
σφραγίδες και υπογραφές, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή
της αίτησης (Παράρτημα 7 – «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης»). Χωρίς την
επισύναψη του εγγράφου κατάλληλα υπογεγραμμένου και σφραγισμένου η υποβολή δεν θα
μπορεί να ολοκληρωθεί.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης

υποβάλλονται

μέσω

του

Πληροφοριακού

Συστήματος

Κρατικών

Ενισχύσεων

(www.ependyseis.gr/mis).
Το Έντυπο Υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της παρούσας Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:


της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (www.eydamth.gr)



του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)



του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα

Κρατικών

Ενισχύσεων

(www.ependyseis.gr/mis)

ορίζεται

η

31/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 16/03/2017 και ώρα 15:00.
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

31/01/2017

16/03/2017

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986
(ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει
ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των 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. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
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Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται για:


τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις
κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων Δικαιούχων),



την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και



τη διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω δράσης.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν 2472/97. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
Παραλαβή αιτήσεων χρηματοδότησης
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων.
Τα επενδυτικά σχέδια που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.
Με την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης (ηλεκτρονικά) ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται μέσω του ΠΣΚΕ για την παραλαβή της. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής
των φακέλων αρχίζει άμεσα από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ η διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι.1.10 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, διενεργείται ηλεκτρονικά. Καθώς όμως καθίσταται
αναγκαία η επαλήθευση των στοιχείων της πρότασης, απαιτείται και η υποβολή φυσικού φακέλου τεκμηρίωσης (δικαιολογητικών). Οι φυσικοί φάκελοι με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»), θα
πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων, στη διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Ηροδότου 28, 69132 – Κομοτηνή.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
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Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο
εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα
φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για τον κλάδο των Χημικών – Πολυμερών Υλικών» (1β.1.1)
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου

5

: «………………….»

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»

Ι.1.9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6 («Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»), της παρούσας Πρόσκλησης.

5

Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
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Ι.1.10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.10.1 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αξιολογητές
Με το πέρας των υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης
τους, που πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ
αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και, σε συνεργασία με τους Αξιολογητές, της καταχώρησης όλων
των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, που ορίζεται με Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, και αποτελείται
από τρεις (3) αξιολογητές, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 17952/ ΕΥΣΣΑ 382/17.02.16 εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, και ειδικότερα τη χρήση
του μητρώου αξιολογητών («Βάσης Επιστημόνων») της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης καλύπτεται από τη Διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων)» του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και η κάλυψη των δαπανών της αξιολόγησης θα
γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. Β.5 «Αξιολόγηση» του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ 449 τ. Β’).

Ι.1.10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική και περιλαμβάνει τον έλεγχο:


Κάλυψης Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής, Στάδιο Α,



Κατάστασης της Επιχείρησης, Στάδιο Β,



Σαφήνειας Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Γ,



Ωριμότητας Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Δ.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δύναται να γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα
απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
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Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται έχουν αναλυθεί στο Κεφάλαιο Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Οι δε ομάδες κριτηρίων, παρουσιάζονται και αναλύονται στο Παράρτημα 8 («Κριτήρια Αξιολόγησης»).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί τη θετική απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων.
Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με τη χρήση των ανωτέρω
κριτηρίων είναι το 10,00. Για να θεωρηθεί επιτυχής μία πράξη, θα πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη
από 4,00.
Ειδικά στα κριτήρια που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ", ενώ οι αξιολογητές, δύνανται να προτείνουν και τεκμηριωμένες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του έργου.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων γίνεται βαθμολογική κατάταξη
αυτών και επιχορηγούμενα είναι τα σχέδια με φθίνουσα κατάταξη μέχρι εξάντλησης του Π/Υ
της δημόσιας δαπάνης.
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής:
Στάδιο Α – Κάλυψη τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. Εξετάζεται η εκπλήρωση των
κριτηρίων του σχετικού Φύλλου αξιολόγησης, με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των
σχετικών Παραρτημάτων 6, («Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης») και 7 («Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης»6).
Στάδιο Β (με συντελεστή στάθμισης: 30%) – Κατάσταση Επιχείρησης:


Αγορές - στόχοι της επιχείρησης, όπου αξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης.



Μεταβολές στην απασχόληση, όπου αξιολογείται η μεταβολή της απασχόληση στην επιχείρηση.



Μεταβολή κύκλου εργασιών (ΚΕ), όπου αξιολογείται η μεταβολή του κύκλου εργασιών
(ΚΕ) της επιχείρησης.



Επενδυτική πολιτική, όπου αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής που διέθεσε
η επιχείρηση για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

6

Όπως διευκρινίζεται και στη σελ. 9, του Υποδείγματος Υπεύθυνων Δηλώσεων (Παράρτημα 7) οι επιχειρήσεις, είναι
υποχρεωμένες να συμπληρώσουν μόνον εκείνες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αντιστοιχούν στο καθεστώς που τις
διέπει (Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη ή Συνδεδεμένη). Π.χ. μία «Ανεξάρτητη Επιχείρηση» συμπληρώνει μόνον τη δήλωση χωρίς παραρτήματα.
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Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπου εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας (πατέντα).



Διακρίσεις - βραβεύσεις σε διαγωνισμούς, όπου εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και έχει βραβευτεί ή διακριθεί σε κάποια κατηγορία.



Οργάνωση της επιχείρησης, όπου αξιολογείται υφιστάμενη οργάνωση της επιχείρησης,
όπως τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά της επιχείρησης (π.χ. Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας, Εμπορικά σήματα, Συστήματα αυτοματοποίησης στην παραγωγή, Συστήματα αυτομ/σης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
"παραγωγικής" διαδικασίας, Εξειδικευμένα Λογισμικά, κλπ).

Στάδιο Γ (με συντελεστή στάθμισης: 50%) – Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου, όπου
εξετάζονται:


Το στάδιο ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η
κατανόηση ανταγωνιστικών λύσεων. Δύναται να περιληφθεί και σύγκριση με «ιδεατές»,
γνωστές εμπορικές λύσεις.



Η στόχευση νέων ευκαιριών της αγοράς.



Η δυνατότητα ενίσχυσης της ανάπτυξης της εταιρίας.



Η πειστικότητα επιδόσεων και αποδοτικότητας («value for money») της πρότασης.



Η κατανόηση κινδύνων κι ευκαιριών για την επιτυχή εισαγωγή της καινοτομίας στην
αγορά, από τεχνικής κι εμπορικής απόψεως.



Η ύπαρξη ζήτησης/αγοράς για την καινοτομία.

Στάδιο Δ (με συντελεστή στάθμισης: 20%) – Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, όπου
εξετάζονται:


Οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.



Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος.



Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού.



Η καταλληλότητα του οργανωτικού σχήματος, εάν δηλαδή η πρόταση αποδεικνύει ότι
το έργο έχει τους σχετικούς πόρους (προσωπικούς, εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλπ.) για
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τους ρόλους που θα διαδραματίσουν οι μετέχοντες.



Η επάρκεια του δυναμικού της επιχείρησης για την υλοποίηση της πρότασης.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται και βαθμολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση
τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά την αξιολόγηση, διασφαλίζεται, μέσω της Δήλωσης μη Σύγκρουσης Συμφερόντων των αξιολογητών, όπως προβλέπεται από το ΣΔΕ (Δή-
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λωση Περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατ΄ άρθρο 38
παρ. 5 του Ν. 4314/2014), ότι κανένας αξιολογητής δεν ταυτίζεται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με το επενδυτικό σχέδιο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από τους αξιολογητές, παράγεται από το ΠΣΚΕ ο Προσωρινός Κατάλογος Αξιολόγησης ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει τρεις επιμέρους Πίνακες ως ακολούθως:
i.

Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων λόγω: α) μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων (Στάδιο
Α Αξιολόγησης) και β) αιτήσεων που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία μικρότερη ή
ίση από 4,00 βαθμούς όπως ορίζεται ως κατώφλι θετικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης ή έλαβαν την τιμή «ΟΧΙ» στα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν
στη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.

ii.

Πίνακα θετικά αξιολογημένων αιτήσεων που καλύπτουν το όριο του προϋπολογισμού
της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης (2.000.000 €) και

iii.

Πίνακα θετικά αξιολογημένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας Πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ii),
προτείνονται για ένταξη όλες οι πράξεις που ισοβαθμούν.
Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες θα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Ο βαθμός του κάθε αξιολογητή και η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία των
αξιολογητών. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας
των αξιολογητών.

2.

Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου (π.χ. κωδ. Επενδυτικού σχεδίου, επωνυμία επιχείρησης, κατάσταση επιχείρησης).

3.

Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.

Δύναται κατά την κρίση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες να περιληφθούν πρόσθετα στοιχεία (π.χ. συνεργαζόμενος ερευνητικός φορέας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, ίδια συμμετοχή κ.λπ.).
Αναπόσπαστο τμήμα του Προσωρινού Καταλόγου Αξιολόγησης αποτελούν τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης εκάστης αίτησης χρηματοδότησης όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8
«Κριτήρια Αξιολόγησης».
Ο Προσωρινός Κατάλογος Αξιολόγησης με σχετική εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης των αξιολογητών, διαβιβάζεται αρμοδίως προς τον Περιφερειάρχη
ΑΜΘ, για επικύρωση.
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται μέσω του ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Επί του Επικυρωμένου Καταλόγου Αξιολόγησης δύναται να υποβληθούν ενστάσεις
από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο «Ι.1.10.3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ».
Μετά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Κεφάλαιο «Ι.1.10.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ», εκδίδεται, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και τα στοιχεία των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (www.eydamth.gr).

Ι.1.10.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της Υπουργικής Απόφασης των «Εθνικών Κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020»
(ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015).
Επιτροπή Ενστάσεων
Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων, με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων δεν δύνανται
να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ενστάσεων.
Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή την τυχόν
απόρριψη αυτής αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.


Οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο Πρόσκλησης δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της ένταξης/
απόρριψης.



Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), και εγγράφως προς την ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ (στη διεύθυνση που μνημονεύεται στο κεφάλαιο Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Οι φυσικοί φάκελοι των ενστάσεων, θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, στη διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηροδότου 28, 69132 – Κομοτηνή.
Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ιδιοχείρως, αυτές θα πρωτοκολλούνται κατά την
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ.
Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
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Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή
στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι
ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται
αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος
θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Για τη δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για τον κλάδο των Χημικών – Πολυμερών Υλικών» (1β.1.1)
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου

7

: «………………….»

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»


Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.



Λόγος απόρριψης ένστασης δύναται να αποτελεί και η εξάντληση της δημόσιας δαπάνης
της Πρόσκλησης ή του άξονα προτεραιότητας ή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι
ενστάσεις του παρόντος ασκούνται άπαξ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης του προσωρινού
καταλόγου δυνητικών δικαιούχων.



Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 25 του
Ν.2690/1999 από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της ένστασης.



Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται άμεσα στους δυνητικούς δικαιούχους.

Ι.1.10.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, με βάση τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, εισηγείται την έκδοση απόφασης ένταξης στoν Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ο οποίος με Αποφάσεις του εντάσσει τις πράξεις (επενδυτικά σχέδια).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι πράξεις που ισοβαθμούν.

7

Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
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Ακολούθως ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι, κατά περίπτωση, τόσο για
την ένταξη όσο και για την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.


Στην

περίπτωση

των

ενταγμένων

έργων,

η

εγκριτική

επιστολή

ενημερώνει

ηλεκτρονικά, χωριστά τον κάθε δικαιούχο για το Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο
περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το
χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό
χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε
επιχείρηση χωριστά). Επίσης, με την επιστολή θα ενημερώνεται ο Δικαιούχος για την
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στην
παρούσα Πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού. Η
Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, μετά την
έκδοση της Απόφασης Ένταξης.


Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημερώνονται από την ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της σχετικής
απόφασης. Στην ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους.

Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού
1303/2013. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως
αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
Επισημαίνεται ότι, ενώ η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών της επενδυτική πρότασης είναι η ημερομηνία υποβολής, ως ημερομηνία έναρξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λαμβάνεται η ημερομηνία απόφασης ένταξης. Υπογραμμίζεται ότι, δαπάνες που υλοποιούνται πριν την έκδοση Απόφασης Ένταξης, πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου.
Σε περίπτωση απόρριψης προτάσεων κατά τη διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών ένταξης,
δύναται να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης για τα επόμενα σε βαθμολογία επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πόρων από την Πρόσκληση, και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των προκρινόμενων προτάσεων, εντάσσονται όλες οι πράξεις που ισοβαθμούν, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πόρων
από την Πρόσκληση, και μέχρι εξαντλήσεως αυτών.
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Ι.1.11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία υλοποίησης – παρακολούθησης πράξεων καλύπτεται από τη Διαδικασία
ΔΙ_1_ΚΕ: «Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων)»
και τη Διαδικασία ΔΙ_7_ΚΕ: «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση – καταβολής
ενίσχυσης (πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων)» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα:

Ι.1.11.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σημειώνεται ότι για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο
πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων, ανά Κατηγορία Δαπανών, περιγράφεται αναλυτικά στο
Παράρτημα 9 «Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων», ενώ των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στο Παράρτημα 10 «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης».
Επισημαίνεται πως κατά τη φάση παρακολούθησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά
για την καταβολή της επιχορήγησης, αναλόγως του είδους της δαπάνης και του ισχύοντος,
κατά τη φάση υλοποίησης θεσμικού – νομοθετικού πλαισίου.
Επίσης, οι Δαπάνες του Παραρτήματος 9 εξετάζονται ως προς την επιλεξιμότητά τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ».
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου και να αποτελούν εκπίπτουσες επιχειρηματικές
δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας:


Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.



Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των
πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφλησή της,
να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:


Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη).
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Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την
πληρωμή.



Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.



Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ποσού των 6.000€). Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή
υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθαρής αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του ποσού
της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές
που εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:
1.

Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου)
προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α)
τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών
τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση της
τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης)
(β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).

2.

Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της
ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) το αντίγραφο
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της
Ενίσχυσης (δικαιούχο) και ο καταθέτης – επενδυτής και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).

3.

Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α)
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα
στοιχεία των λογαριασμών δικαιούχου και προμηθευτή (β) τα σχετικά έντυπα κίνησης
των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).

4.

Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα
τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με
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χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση
της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) σε
περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου της ενίσχυσης, το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait)
του λήπτη της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
5.

Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (κίνηση web-banking). Για την πιστοποίηση της
πληρωμής απαιτούνται: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού
(extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνεται ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).

6.

Εξόφληση μέσω χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας. Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της
πληρωμής είναι η χρεωστική - πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της
ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων
και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση της χρεωστικής πιστωτικής κάρτας του Δικαιούχου (ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α) αντίγραφο
κίνησης λογαριασμού χρεωστικής – πιστωτικής κάρτας, στο οποίο να εμφαίνεται μία
δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).

7.

Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της
ενίσχυσης (Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής
απαιτούνται: (α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου
θα αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του προμηθευτή και (β) αναλυτικό
καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).

Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις εξοφλήσεις με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν εμφανώς τα στοιχεία
των αντισυμβαλλομένων ή για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου (π.χ. εξοφλήσεις ενοικίων) δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
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Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα
απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και
σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά), λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.
4308/2014).
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική
τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,
κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των
δαπανών της επένδυσης, στα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. εξόδων,
παγίων, προμηθευτών, ταμείου, κλπ.), στα αντίστοιχα ισοζύγια καθώς και στο γενικό ημερολόγιο.

Στο μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
αποδοχές & ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται:


Μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η
θέση απασχόλησης.



Δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό).



Αποδεικτικά καταβολής εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που
έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν οι
ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των
οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.



Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ.
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Γενικές επισημάνσεις:


Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
και πριν από την τελική έκθεση επαλήθευσης-πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.



Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.



Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την
πράξη στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης επένδυσης.



Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική
πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά).



Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα
πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.



Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών
των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης.



Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.



Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και
τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Επίσης, οι δαπάνες για
πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.



Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και αποσβέσεων θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άϋλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
και οι αποσβέσεις να διενεργούνται με βάση την εθνική φορολογική νομοθεσία (ΚΦΕ).



Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό
τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε
ηλεκτρονική μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα
ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.
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Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό, για τα τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα
(εκτός αγγλικής) μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα, ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας της δαπάνης.
Επίσης, θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την εξόφληση του προμηθευτή.



Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).



Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ή
κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.

Ι.1.11.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου τονίζεται ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και οι επιχορηγήσεις του ερευνητικού έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. Θα πρέπει, δηλαδή, να τηρούνται για το έργο τελευταίας
βαθμίδας λογαριασμοί, όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες κατά κατηγορία και οι επιχορηγήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους δικαιούχους. Στην περίπτωση φορέων που τηρούν Β’
κατηγορίας βιβλία, η επιχορήγηση (έσοδα) και οι δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε
ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων και να εμφανίζονται χωριστά από τη λοιπή
δραστηριότητα στα αναλυτικά στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των
στοιχείων των παραστατικών , που αφορούν το έργο.
Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιμολόγια κ.λπ. παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου
τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, συγκεντρωμένα στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και των λοιπών αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, που
προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Φωτοαντίγραφα των τηρουμένων
πρωτοτύπων παραστατικών θα τηρούνται σε ιδιαίτερους φακέλους του λογιστηρίου του δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη του φακέλου όπου βρίσκεται το πρωτότυπο. Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρόνο τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως
όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020
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χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε δικαίωμα καταστροφής των
σχετικών στοιχείων μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως
συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή
του συνόλου της δημόσιας δαπάνης.
Η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των έργων γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.
Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 651/2014 δραστηριότητα, με
τη διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Ι.1.11.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι επενδυτές είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για
την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την
ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών καθώς και την
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.
Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
στοιχείων που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης, όπως είναι το Αίτημα Ελέγχου ή τα δεδομένα φυσικού αντικειμένου. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και της
απόφασης ένταξης συνεπάγεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να κλιμακωθούν από τη διατύπωση στον Δικαιούχο απλών συστάσεων συμμόρφωσης μέχρι και την ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάκλησης και έντοκης επιστροφής της καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Επισημαίνονται τα εξής:
1.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής
της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου Π/Υ της επένδυσης. Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες:
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είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το πλήρες αίτημα



είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιείται φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους,

δύναται να ανακληθεί η απόφαση ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής εντόκως της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει
να τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι της καθυστέρησης
2. Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου του ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα και υποχρεωτικά στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ:


οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με το έργο του, με τη μορφή
αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων



οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του έργου
του που οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής του,



πιθανή αδυναμία από πλευράς του να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου του.

Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και τις
λοιπές ελεγκτικές αρχές, ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάκληση της απόφασης ένταξης και
στην απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή της ήδη καταβληθείσας επιχορήγησης.

Α) Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
Το Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο
για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ, όσο και σε έντυπη μορφή και
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα, όπως αυτά καθορίζονται στο
Παράρτημα 9, «Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων», και μνημονεύονται στο ΣΔΕ (ΔΙΙ_7_ΚΕ: Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις
ΚΕ).
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν
μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως δίνονται στο Παράρτημα 10 «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης» και παραδοτέα καθόλη τη διάρκεια υ-
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λοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την
τυπική ημερομηνία λήξης του.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής επαλήθευσης - πιστοποίησης του
έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή :


απαιτείται, σύμφωνα με την σχετική επισήμανση ανωτέρω, το πλήρες αίτημα να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών από την απόφαση ένταξης της επένδυσης



η προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών της προηγούμενης παραγράφου
δεν έχει εφαρμογή.

Β) Επαλήθευση πράξεων
Η παρακολούθηση των Επενδυτικών Σχεδίων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής και
επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με
απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για το σκοπό αυτό όργανο ελέγχου κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης του δικαιούχου, σύμφωνα με το ΣΔΕ (Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ).
Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών για την υλοποίηση της επένδυσης, στην πιστοποίησή τους καθώς και στο εύλογο του
κόστους αυτών και στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης.
Κατά την επαλήθευση – πιστοποίηση:


γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της σκοπιμότητας, της εγκυρότητας
και της νομιμότητας των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών ως προς τις εγκεκριμένες



διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και
ανά ποσοτικό στοιχείο



επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους



γίνεται έλεγχος των πρωτότυπων παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης των δαπανών,
των πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται
με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του Προγράμματος. Ελέγχονται επίσης και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων ανάλογα με την
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ).
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θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται αναλυτικά η όποια
περικοπή.

Τα παραδοτέα για τη διενέργεια της επαλήθευσης - πιστοποίησης του έργου (του φυσικού και
του οικονομικού αντικειμένου) καθώς και οι επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 9 («Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων») της παρούσας Πρόσκλησης.
Μετά το πέρας του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων
και ελλείψεων που εντοπίστηκαν, ολοκληρώνεται η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης.
Η επαλήθευση-πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια.
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων
Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με δαπάνες

που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο

80% της συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του, καθώς και επίλυση θεμάτων που προέκυψαν σε τυχόν προηγηθείσα διοικητική επαλήθευση.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ προκειμένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη κατά την ημερομηνία της επαλήθευσης, αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης πριν την ακριβή ημερομηνία της επαλήθευσης και κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση.
Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη επαλήθευσης και να
τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής των
εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση.
Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθόλη τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για
την ομαλή διεξαγωγή της επαλήθευσης.
Στα όργανα ελέγχου των επιτόπιων επαληθεύσεων δύνανται να συμμετέχουν και στελέχη
εκτός ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, τα οποία διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και υποχρεωτικώς θα λάβουν
σχετική εκπαίδευση και οδηγίες από τον ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Τα μέλη του οργάνου ελέγχου δύναται προέρχονται είτε από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ή/και από το «Μητρώο Ελεγκτών»
της ΓΓΕΤ. Επίσης, είναι δυνατή η πιστοποίηση των δαπανών των έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε.. Το έργο του ορκωτού
λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφορά στον έλεγχο
της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορ-
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θής λογιστικής καταχώρησής τους. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές ελέγχουν την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών, την πραγματοποίηση των δαπανών εντός της επιλέξιμης
περιόδου και το συσχετισμό αυτών με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τη συμμόρφωση με
τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές επιλέγονται από
τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη εφόσον πραγματοποιείται μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Σημειώνεται ότι ο συντονισμός του
εκάστοτε οργάνου ελέγχου αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και φέρει την ευθύνη
για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ έχει δικαίωμα διενέργειας αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης εντός
έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.
Εφόσον δεν έχει προηγηθεί Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, η ΕΥΔ Π-ΑΜΘ αποφασίζει
για την απένταξη ή μη του έργου, ενώ έχει δικαίωμα διενέργειας αυτεπάγγελτης επιτόπιας
επαλήθευσης.
Οι εκθέσεις επαλήθευσης (διοικητικές και επιτόπιες) συντάσσονται μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου
Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό
όργανο. Σε περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με
την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης, η οποία συντάσσεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):


ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης,



ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα
στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία
εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση προσδι-
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ορίζονται στην Α.Π. Αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/21-12-2105 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται
ή συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/ πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους Δικαιούχους
με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.
Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της
υποβληθείσας αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης.

Ι.1.11.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας
χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της
δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την
παροχή δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης
που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή
της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο
έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού
δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη
σύμβαση εκχώρησης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι
το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την
ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση. Η ΕΥΔΑ ΕΠ ΑΜΘ είναι υπεύθυνη να
παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από το δικαιούχο
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εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της
επένδυσής του.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται, έπειτα από αίτημα του δικαιούχου, να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και επιστρέφεται στο
δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της ως ανωτέρω.
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται
ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών
Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό
την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.
Σε κάθε περίπτωση, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διαδικασία (ΔΙΙ_7_ΚΕ) του
ΣΔΕ, οι παραπάνω προκαταβολές υπόκεινται στην υποχρέωση εντός τριετίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2023 να καλυφθούν από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του
Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές, μαζί με την τυχόν ληφθείσα προκαταβολή, στον εκάστοτε δικαιούχο, δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Γ) Αποπληρωμή
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική
παραλαβή του.
Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου
καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση
ή όχι των απαιτήσεων περί νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή
στο προς ολοκλήρωση και παραλαβή έργο.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος από τον Δικαιούχο. Προς τούτο, μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες.
Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ σε δεό-
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ντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν.1303/2013. Η
διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.
Επισημάνσεις
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη
της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και
πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, με ελάχιστο κόστος τις 50.000,00 €.
Για την καταβολή επιχορήγησης κατά τα ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή από το δικαιούχο
του αντίστοιχου αιτήματος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το αίτημα θα συνοδεύεται από
τα απαιτούμενα έγγραφα του Παραρτήματος 10, «Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης», σύμφωνα με το ΣΔΕ (ΔΙV_1: Χρηματοδότηση Πράξεων και πληρωμές).
Με βάση τα παραπάνω, καταβάλλεται η ενίσχυση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Δικαιούχο, κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, συντάσσεται το Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών & Φυσικού Αντικειμένου και ενημερώνεται το ΟΠΣ.
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Ι.1.12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και
οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή χρηματοδότησης της
πράξης. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής, δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή τους από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Υποτροπή του δικαιούχου συνιστά
βάσιμη αιτία ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα και μετακύληση
σε αυτόν των δημοσιονομικών επιπτώσεων (παρ. 8 Άρθρ.2 ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 ΦΕΚ 1822/24.08.2015).
Το Αίτημα Τροποποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ όσο και σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Είναι δυνατές οι τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης εφόσον με την αιτούμενη
τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
Επισημαίνονται τα εξής :


Στο υποβληθέν αίτημα τροποποίησης από τον δικαιούχο στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, πρέπει να
δικαιολογείται ειδικώς και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης, να τεκμηριώνεται η μη αλλοίωση των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί και να μην μεταβάλλεται η
επιλεξιμότητα και η θετική αξιολόγηση του σχεδίου.



Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με συνέπεια την αύξηση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, καθώς επίσης και τη μείωση του κάτω του ορίου των
50.000 €.



Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα μέγιστα ποσοστά και ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Τροποποιήσεις Ήσσονος Σημασίας
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος
σημασίας ως ακολούθως:


Αλλαγή υπεύθυνου έργου.



Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.



Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης.
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Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης.



Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού
(σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση. Η αλλαγή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης κι εξετάζεται απευθείας εκεί).




Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αλλαγή προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή προμηθευτή η οποία δεν συνοδεύεται
από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της εκάστοτε δαπάνης, δεν συνιστά αιτία τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.
Προσοχή: H περίπτωση αλλαγής υπεργολάβου (π.χ. συνεργαζόμενου ερευνητικού φορέα)
δεν νοείται ως Τροποποίηση Ήσσονος Σημασίας, καθώς η πρόταση βαθμολογείται και εντάσσεται με βάση τόσο την καταλληλότητα του οργανωτικού σχήματος για την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του και τους ρόλους που θα διαδραματίσουν οι μετέχοντες, όσο και
την επάρκεια του δυναμικού της επιχείρησης για την υλοποίηση της πρότασης.



Αλλαγή δαπάνης-νών συνολικής αξίας μικρότερης ή ίσης, ως ποσοστό, με το 20% του
συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες για τις
οποίες, νέες δαπάνες, τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:
-

υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών κάθε κατηγορίας (βλέπε Πίνακα 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών),

-

εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης,

-

δεν ξεπερνούν το εγκεκριμένο συνολικό κόστος (συνολική τιμή) των αρχικών δαπανών που αντικαθίστανται, και

-

δεν παραβιάζονται τα όρια χρηματοδότησης που τίθενται στην Πρόσκληση (βλέπε
Πίνακα 4: Ένταση ενισχύσεων).

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης / πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή
σχετικού αιτήματος τροποποίησης.
Εξέταση – έγκριση τροποποιήσεων
Η Εξέταση των Αιτημάτων Τροποποίησης γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ηλεκτρονικά μέσω
του ΠΣΚΕ. Οι ανωτέρω περιγραφείσες Τροποποιήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ (ΔΙΙ_9_ΚΕ: Τροποποίηση
Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης (Πράξεις ΚΕ).
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Ι.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η ολοκλήρωση έργου για το οποίο έχει επαληθευθεί και πιστοποιηθεί φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο (έχει ολοκληρωθεί η επαλήθευση-πιστοποίηση ολοκλήρωσης) γίνεται από την
ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ (ΔΙΙ_10_KE: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις ΚΕ).
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι :


Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και σε ετοιμότητα λειτουργίας.



Το υλοποιηθέν και πιστοποιηθέν Οικονομικό Αντικείμενο να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
ελάχιστου προβλεπόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (50.000,00€).



Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής, όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας επένδυσης, δραστηριότητα.



Η ύπαρξη υποδομών διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.



Ο καθορισμός της τελικά δικαιούμενης επιχορήγησης σε συνδυασμό με την ικανοποίηση
ή όχι των απαιτήσεων περί νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή στο προς ολοκλήρωση και παραλαβή έργο.

Επισημαίνονται τα εξής :
1.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα
λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενέργεια από
πλευράς δικαιούχου που αφορούσε στην ολοκλήρωση του έργου του.

2.

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, το έργο παραλαμβάνεται με
την προσκόμιση, κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης της άδειας λειτουργίας. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να έχει προσκομισθεί από το δικαιούχο στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η άδεια λειτουργίας, δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, να προσκομιστεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού κι οικονομικού αντικειμένου του έργου, σε κάθε
περίπτωση όμως απαιτείται για την Καταβολή της Επιχορήγησης. Ο δικαιούχος οφείλει
να ενημερώσει εμπρόθεσμα την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την έκδοση νέας/ ανανεωμένης άδειας και για πιθανές εμπλοκές ή καθυστερήσεις στη διαδικασία.

3.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ υποχρεούται στην παρακολούθηση και έλεγχο τακτοποίησης τυχόν
εκκρεμοτήτων σχετικά με τις παραπάνω προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και παραλαβής
έργων των δικαιούχων εντός των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων.
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Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη τήρηση κάποιας ή κάποιων εκ των ως άνω προϋποθέσεων, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ προχωρεί στη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο μέτρων.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στο δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη
δημόσια χρηματοδότηση.
Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με
βάση τα αποτελέσματά της, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:


βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα
παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης)



βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος



ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή
ποσό



καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης



βεβαιώνεται η επίτευξη των στόχων των δεικτών της Πράξης



βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο,
ή η αίτηση στον αρμόδιο φορέα



διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση
ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων, όπως π.χ. των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου του δικαιούχου και του επιδοτούμενου από την παρούσα δράση, προσωπικού αυτής



διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.)



καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση ένταξης

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στο δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.
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Ι.1.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
παρούσα πρόσκληση.
β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
γ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί
εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για χρονικό διάστημα 3 ετών από
την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός 5 ετών
από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς
την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
δ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης
(στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) για χρονικό διάστημα 3
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός
5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
ε. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
στ) Επίσης οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει:
- Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
- Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να
διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής
δραστηριότητας
- Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των
πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
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115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα,
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
ζ) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να
αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται εγγράφως από αυτήν.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
η) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη
που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i.

παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης,
ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

ii. τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο
μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε ση-

μείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
θ) Σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του έργου για την προβολή και δημοσιότητα αυτού ή σε δημοσιεύσεις, που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά,
μερικά ή τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, πρέπει να μνημονεύεται ότι μέρος ή
ολόκληρο το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, το ευρωπαϊκό Ταμείο, που χρηματοδοτεί τη δράση, να γίνεται αναφορά της Ε.Ε και να προβάλλεται το έμβλημά
της. ( Κ. 1303/2013,

ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1 )

ι) Μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη του προγράμματος ή έργου ο χρηματοδοτούμενος υποχρεούται να δηλώσει στη ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει
τα αποτελέσματα αυτού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω δήλωσης,
το Δημόσιο μπορεί να αξιοποιεί ή να εκμεταλλεύεται το ίδιο ή μέσω τρίτων, τα αποτελέσματα
αυτά ελεύθερα.
ια) Ο χρηματοδοτούμενος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ή/και
με άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που
αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων Δράσεων.
ιβ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από
την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για
δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και
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τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, της ΕΔΕΛ ή
των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
ιγ) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από
το δικαιούχο της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015)

Ι.1.14.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού θέτει στη διάθεση των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων πληροφορίες σχετικά με
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα.
Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, αναπτύσσει
επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).
Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων επί τριετία από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Τηρεί επίσης λεπτομερείς φακέλους των έργων για μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση των έργων.
Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των δικαιούχων των
ενισχύσεων γίνεται με διοικητική επαλήθευση επί τη βάσει δείγματος που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
των δικαιούχων και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών των ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων.
Επίσης, είναι δυνατή η διενέργεια και επιτόπιων επαληθεύσεων εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.
Η συχνότητα και το πεδίο κάλυψης των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι οπωσδήποτε ανάλογα
προς το ποσό της δημόσιας στήριξης στην πράξη και προς το επίπεδο κινδύνου που εντοπίζε-
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ται κατά τις εν λόγω επαληθεύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, συμπεράσματα,
συστάσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η αρχή ελέγχου για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνολικά.
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση πέραν της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και
από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα
οποία θα ζητηθούν, εγγράφως (βλ. σχετικά τα άρθρα 124 και 125 του Κανονισμού
1303/2013).

Ι.1.14.3 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης και την παρούσα Πρόσκληση κυρώσεις.
Αναφορικά με την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ συντάσσει ετήσιο πρόγραμμα επαληθεύσεων και ενημερώνει τους Δικαιούχους που έχουν συμπεριληφθεί
σε αυτό να υποβάλουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ.
Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι δικαιούχοι επαληθεύονται διοικητικά στο σύνολό τους. Όπου
είναι δυνατόν, μπορεί να γίνεται χρήση στοιχείων υφιστάμενων βάσεων δεδομένων ως βάση
διασταύρωσης των αποδεικτικών εγγράφων του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότητα τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται στο Έντυπο Επαλήθευσης που συμπληρώνεται από την ΕΥΔ
ΕΠ ΠΑΜΘ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στη ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Εντύπου Επαλήθευσης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων (ΣΔΕ, ΔΙΙ_11_ΚΕ:

Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πρά-

ξεις ΚΕ)), το οποίο αποτελεί Τυποποιημένο Έντυπο που παράγεται από το ΠΣΚΕ.
Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (το όργανο επαλήθευσης και το όργανο
έγκρισής του) εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο
ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική
επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Στην περίπτωση
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αυτή, το Έντυπο ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης.
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής
των, το Έντυπο οριστικοποιείται.
Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4314/2014. Το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής
του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη ΔΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής,
όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις περί την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων διενεργούνται σύμφωνα προς τη διαδικασία που ορίζεται στην
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 21 του Ν.
4314/2014 και σύμφωνα προς τo άρθρo 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην απόφαση
προκήρυξης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

2.

Η προκήρυξη της Δράσης θα δημοσιευτεί σε πέντε ημερήσιες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ www.eydamth.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και
του Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr.

3.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Ηροδότου 28, 69132 – Κομοτηνή,

τηλέφωνο:

2531352300, 25310-82080, και email: anmathraki@mou.gr και edapamth@mou.gr.
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Ι.1.16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα 1 – 11.
Παράρτημα 1

Ορισμός ΜΜΕ

Παράρτημα 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Συνθήκης ΕΕ

Παράρτημα 3

Ορισμός Προβληματικής

Παράρτημα 4

Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ

Παράρτημα 5

Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης - ΠΣΚΕ_

Παράρτημα 6

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης

Παράρτημα 7

Υπoδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης

Παράρτημα 8

Κριτήρια Αξιολόγησης

Παράρτημα 9

Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων

Παράρτημα 10

Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθμός απασχολούμενων
επιχειρήσεων

και

οικονομικά

όρια

προσδιορίζοντα

τις

κατηγορίες

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών
1. "Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια
της παραγράφου 3.
2. "Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις" είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη
σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της
παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηματικού κινδύνου ("business angels") και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες
στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν
υπερβαίνει 1250000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·
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δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και
λιγότερο από 5000 κατοίκους.
3. "Συνδεδεμένες επιχειρήσεις" είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της
εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά
τους ως μετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή
ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες
επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή
σε όμορες αγορές.
Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη
ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των
δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους
οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν
τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη
και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25
% ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι
συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι
δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που
προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 4
Στοιχεία
για
τον
υπολογισμό
του
αριθμού
χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς

απασχολούμενων

και

των

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των
χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική
χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος
των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα
χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα
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την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης
μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει
ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολούμενων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ),
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό
απασχολούμενων περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται
οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο
σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό
απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν
συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης
1.
Στην
περίπτωση
ανεξάρτητης
επιχείρησης,
ο
καθορισμός
των
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση
τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο
καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με
βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους
ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους
οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων
που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς
ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς
το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των
ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με
την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία,
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των
επιχειρήσεων που συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία
τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
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Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται
στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα
σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα
στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.
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Παράρτημα 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ)
(1)
Κλάση της ονοµατολογίας
των Βρυξελλών
Κεφάλαιο 1

(2)
Περιγραφή
εµπορευµάτων
Ζώα ζώντα

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων

Κεφάλαιο 3

Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια

Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν

Κεφάλαιο 5
05.04
05.15
Κεφάλαιο 6

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων
τοιούτων
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα.
Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη
κατανάλωση
Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα

Κεφάλαιο 8

Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων

Κεφάλαιο 9

Καφές, τέισν και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03)

Κεφάλαιο 10

∆ηµητριακά

Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη

Κεφάλαιο 12

Σπέρµατα και καρποί ελαιώδας. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί
Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και χορτονοµαί

Κεφάλαιο 13
εχ13.03
Κεφάλαιο 15
15.01

Πηκτίνη

15.02
15.03
15.04
15.07
15.12

Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά πιέσεως ή
τήξεως
Λίπη βοοαδών, προβατοαδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,
περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως
Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux» χοιρείου λίπους
και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως
ή παρασκευής τινός
Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα
Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή
εξηυγενισµένα
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί
περαιτέρω επεξεργασµένα

15.13

Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη
παρεσκευασµένα

15.17

Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών
ή φυτικών κηρών

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων

Κεφάλαιο 17
17.01
17.02
17.03
17.05 (*)

Κεφάλαιο 18
18.01
18.02
Κεφάλαιο 20

Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν
Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµαγµένα µετά
φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι
Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι
Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς κεχρωσµένα
(περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης αρωµατισµένης
σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά προσθήκης σακχάρεως εις
πάσαν αναλογίαν
Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα
Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή µερών
φυτών
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Κεφάλαιο 22
22.04
22.05
22.07
Εχ22.08(*)
εχ22.09(*)
εχ 22.10 (*)
Κεφάλαιο 23
Κεφάλαιο 24
24.01
Κεφάλαιο 45
45.01
Κεφάλαιο 54
54.01
Κεφάλαιο 57
57.01

1

Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη καθ
οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις
ανεστάλη τη προ-σθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων)
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως
Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού τίτλου,
λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων
(καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών
Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφοί
παρεσκευασµέναι δια ζώα
Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού
Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας θραύσµατα,
κόκκους ή κόνιν
Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως
καταργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών
προερχοµένου λίνου)
Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη,
χτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και
απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της
ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών)

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61).
1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18ης ∆εκεµβρίου
1959
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
όπως αυτή ορίζεται στις
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
(2014/C 249/01)

«Προβληματική Επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει
συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα
επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω
συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων
ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως
μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που
υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη
εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει,
ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·
2. εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη
σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ
του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω
συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία
στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της
εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα
II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
3. εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί
τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
4. δεάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
5. εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
a)

ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5
και

b)

ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
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Τομέας

2ψήφιος NACE

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

20.1

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

2

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

3

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και
αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε
πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

20

20.1

20.11

20.11

4

20.1

20.11

20.11.1

5

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.11

6

Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και
οξυγόνου

20.1

20.11

20.11.11.01

8

Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.11.02

8

Παραγωγή οξυγόνου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.12

6

Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων
οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.13

6

Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.13.01

8

Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.11

20.11.9

5

20.1

20.11

20.11.99

6

20.1

20.12

20.12

4

20.1

20.12

20.12.1

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής βιομηχανικών αερίων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής βιομηχανικών αερίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή χρωστικών υλών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου·
οξείδιων του τιτάνιου
Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του
μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού
Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και
υπεροξείδιων

20.1

20.12

20.12.11

6

20.1

20.12

20.12.12

6

20.1

20.12

20.12.19

6

20.1

20.12

20.12.2

5

Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών και
των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

6

Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και
παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών
συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή
ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που
βασίζονται σε αυτές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.12

20.12.21

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.12

20.12.22

6

Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης·
ταννινών και των αλάτων, αιθέρων, εστέρων και άλλων
παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής
προέλευσης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.12

20.12.23

6

Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων·
δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων·
ενζυματικών παρασκευασμάτων για την προεργασία της δέψης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.12

20.12.24

6

20.1

20.12

20.12.9

5

20.1

20.12

20.12.99

6

20.1

20.13

20.13

4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων προϊόντων
που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου·
εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών
στοιχείων
Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των
ενώσεων τους
Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των
ενώσεων τους
Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και
ενώσεων τους· κραμάτων, διασπορών, κεραμικών προϊόντων
και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπων ή
ενώσεων
Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν
ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες
Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και
ενώσεων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.1

5

20.1

20.13

20.13.11

6

20.1

20.13

20.13.12

6

20.1

20.13

20.13.13

6

20.1

20.13

20.13.14

6

20.1

20.13

20.13.2

5

20.1

20.13

20.13.21

6

Παραγωγή μεταλλοειδών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.22

6

Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη
μεταλλικών στοιχείων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.23

6

Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων
σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.24

6

Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού
πεντοξείδιου· άλλων ανόργανων οξέων· διοξείδιου του
πυρίτιου και του θείου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.25

6

Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης
και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.3

5

Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών,
χλωρικών και υπερχλωρικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.31

6

Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
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Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

20.1

20.13

20.13.32

6

Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών,
φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.4

5

20.1

20.13

20.13.41

6

Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.42

6

Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών,
πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του
κάλιου)

20.1

20.13

20.13.43

6

Παραγωγή ανθρακικών αλάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.5

5

Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.51

6

Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών
οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.52

6

Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α.,
συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού·
αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων
μετάλλων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.6

5

Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.61

6

Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους
(συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)

20.1

20.13

20.13.62

6

Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων
κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων·
πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· υπερβορικών αλάτων·
άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.63

6

Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.13

20.13.64

6

20.1

20.13

20.13.65

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.66

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.67

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων,
αζωτιδίων, πυριτιδίων και βοριδίων
Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή
σκάνδιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με
εξάχνωση, με κατακρήμνιση, καθώς και του κολλοειδούς

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

6

Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.13.68

6

Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή
ανασχηματισμένων πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων,
ακατέργαστων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.13.9

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.13

20.13.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14

4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.1

5

Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.11

6

Παραγωγή άκυκλων υδρογονανθράκων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.12

6

Παραγωγή κυκλικών υδρογονανθράκων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.13

6

Παραγωγή χλωριωμένων παράγωγων άκυκλων
υδρογονανθράκων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων
παράγωγων υδρογονανθράκων, αλογονωμένων ή όχι

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.14

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.19

6

Παραγωγή άλλων παράγωγων υδρογονανθράκων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.2

5

Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και των
αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή
νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών
αλκοολών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.21

6

Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.22

6

Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.23

6

20.1

20.14

20.14.24

6

20.1

20.14

20.14.3

5

20.1

20.14

20.14.31

6

20.1

20.14

20.14.32

6

Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και
παραγώγων τους
Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από
φαινόλες
Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών·
καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους
Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών·
όξινων λαδιών από εξευγενισμό
Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων
και των παραγώγων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.33

6

Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών,
κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών
οξέων και παραγώγων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.34

6

Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών
οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων
τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.4

5

Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

20.1

20.14

20.14.41

6
6

20.1

20.14

20.14.43

6

20.1

20.14

20.14.44

6

Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.5

5

Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανοανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.51

6

20.1

20.14

20.14.52

6

5

Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων,
ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.14

20.14.61

6

Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.62

6

Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.63

6

Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων,
ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.64

6

Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.64.01

8

Παραγωγή τυρομαγιάς

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.7

5

Παραγωγή διαφόρων οργανικών βασικών χημικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.14.6

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

6

20.14.53

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανοανόργανων ενώσεων
Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών
οξέων και των αλάτων τους

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή
εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες
υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και των
αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή
νιτριδωμένων παραγώγων τους

20.14

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.14.42

20.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα
Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη
λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ
Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και
με νιτρική ομάδα· παραγώγων τους

20.14

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

20.1

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Περιγραφή Δραστηριότητας

20.1

20.14

20.14.71

6

Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων
ρητίνης

20.1

20.14

20.14.71.01

8

Παραγωγή προϊόντων ρητίνης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.72

6

Παραγωγή ξυλάνθρακα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.14

20.14.73

6

Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από
την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από
λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 5 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.74

6

20.1

20.14

20.14.75

6

20.1

20.14

20.14.8

5

20.1

20.14

20.14.80

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Περιγραφή Δραστηριότητας
Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’
όγκο
Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων
μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου
Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο
Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.9

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.14

20.14.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15

4

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.1

5

Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.10

6

Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.2

5

Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.20

6

Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.3

5

Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.31

6

Παραγωγή ουρίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.32

6

Παραγωγή θειικού αμμώνιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.33

6

Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου
και νιτρικού αμμώνιου
Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού
ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές
ικανότητες

20.1

20.15

20.15.34

6

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.35

6

20.1

20.15

20.15.39

6

Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.4

5

Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.41

6

Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.49

6

Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.5

5

Παραγωγή καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 6 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

20.1

20.15

20.15.51

6

Παραγωγή χλωριούχου κάλιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.52

6

Παραγωγή θειικού κάλιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.59

6

Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.6

5

Παραγωγή νιτρικού νάτριου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.60

6

Παραγωγή νιτρικού νάτριου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.7

5

Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.71

6

20.1

20.15

20.15.72

6

20.1

20.15

20.15.73

6

Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία:
άζωτο, φώσφορο και κάλιο
Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου
(διαμμωνικού φωσφορικού άλατος)
Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος
Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία:
άζωτο και φώσφορο
Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία:
φώσφορο και κάλιο

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.74

6

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.75

6

20.1

20.15

20.15.76

6

Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.79

6

Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν
τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο)
π.δ.κ.α.

20.1

20.15

20.15.8

5

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.80

6

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.1

20.15

20.15.9

5

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.15

20.15.99

6

20.1

20.16

20.16

4

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.1

5

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.10

6

Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.2

5

Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.20

6

Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.3

5

Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
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Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.16

20.16.30

6

Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.16

20.16.30.01

8

Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.16

20.16.4

5

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών·
εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων,
ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων
πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών·
εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων,
ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων
πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.16

20.16.40

6

20.1

20.16

20.16.5

5

20.1

20.16

20.16.51

6

20.1

20.16

20.16.52

6

Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων
και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.53

6

Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.54

6

Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές·
ιοντοανταλλακτών
Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών,
σε πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε
πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και
πολυουρεθανών, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.55

6

20.1

20.16

20.16.56

6

20.1

20.16

20.16.57

6

Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.59

6

Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.1

20.16

20.16.9

5

20.1

20.16

20.16.99

6

20.1

20.17

20.17

4

20.1

20.17

20.17.1

5

20.1

20.17

20.17.10

6

20.1

20.17

20.17.10.01

8

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς
μορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς
μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών
Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.17

20.17.9

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.1

20.17

20.17.99

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

20.3

20.3

3

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

20.3

20.30

20.30

4

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.1

5

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.11

6

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά
πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.12

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.2

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.21

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.9

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.3

20.30

20.30.99

6

20.5

20.52

20.52

4

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.52

20.52.1

5

Παραγωγή κολλών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.52

20.52.10

6

Παραγωγή κολλών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Περιγραφή Δραστηριότητας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε
πρωτογενείς μορφές
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε
πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες,
ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες
μέσο· διαλυμάτων
Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών
προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής
μελάνης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

6

Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών,
αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και
επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων
και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.30.22

6

Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· παρασκευασμένων
ξηραντικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.30

20.30.23

6

Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων
επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων
αναψυχής και παρόμοιων ειδών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.30

20.30.24

6

Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

20.5

20.52

20.52.10.01

8

Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.52

20.52.10.02

8

Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.52

20.52.9

5

20.5

20.52

20.52.99

6

20.5

20.59

20.59

4

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κολλών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής κολλών
Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας
εκτύπωσης· χημικών παρασκευασμάτων και αμιγών προϊόντων
για φωτογραφική χρήση
Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας
εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων μη εκτεθειμένων·
φωτογραφικού χαρτιού
Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για
φωτογραφικές χρήσεις· χημικών παρασκευασμάτων για
φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών
και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών
ή ελαίων
Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών
και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών
ή ελαίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.1

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.11

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.12

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.2

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.20

6

20.5

20.59

20.59.20.01

8

Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.59

20.59.3

5

Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.59

20.59.30

6

Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.5

20.59

20.59.4

5

Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών·
αντιψυκτικών παρασκευασμάτων

20.5

20.59

20.59.41

6

Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.42

6

Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών
για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.43

6

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικών
παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών
υγρών

20.5

20.59

20.59.5

5

Παραγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.51

6

Παραγωγή πεπτονών, άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των
παραγώγων τους π.δ.κ.α.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας
Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και
άλλων παρασκευασμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με
βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για
πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για
την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή
εργαστηριακών αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.52

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.52.01

8

Παραγωγή πλαστελίνης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

20.59

20.59.53

6

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων
που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην
ηλεκτρονική

20.5

20.59

20.59.54

6

Παραγωγή ενεργού άνθρακα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.5

6

Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορέων
βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και
παρόμοιων προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων·
παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού·
πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για
ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.·
μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών
και προϊόντων

20.59

20.59.55

20.5

20.59

20.59.56

6

20.5

20.59

20.59.57

6

20.5

20.59

20.59.6

5

20.5

20.59

20.59.60

6

20.5

20.59

20.59.9

5

20.5

20.59

20.59.99

6

20.6

3

Παραγωγή μη φυσικών ινών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή μη φυσικών ινών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή συνθετικών ινών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.6
20.6

20.60

20.60

4

20.6

20.60

20.60.1

5

Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή
πυρήνες χυτηρίου
Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων,
περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων,
περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Παραγωγή συνθετικών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη
λαναρισμένων ή χτενισμένων
Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και
πολυεστέρες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.6

20.60

20.60.11

6

20.6

20.60

20.60.12

6

20.6

20.60

20.60.13

6

Παραγωγή άλλων συνθετικών ινών, απλών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

6

Παραγωγή συνθετικών μονόινων νημάτων· λωρίδων και
παρόμοιων ειδών, από συνθετικά υφαντικά υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.6

20.60

20.60.14

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 11 από 20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών
και προϊόντων

ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών
ουσιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

5

Παραγωγή τεχνητών ινών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

20.6

20.60

20.60.2

20.6

20.60

20.60.21

6

Παραγωγή τεχνητών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη
λαναρισμένων ή χτενισμένων

20.6

20.60

20.60.22

6

Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από βισκόζη

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

20.6

20.60

20.60.23

6

Παραγωγή άλλων τεχνητών ινών, απλών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Παραγωγή τεχνητών μονόινων νημάτων· λωρίδων και
παρόμοιων ειδών από τεχνητά υφαντικά υλικά
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τεχνητών ινών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής τεχνητών ινών

20.6

20.60

20.60.24

6

20.6

20.60

20.60.9

5

20.6

20.60

20.60.99

6

22

2

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

3

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.1

22.11

22.11

4

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από
καουτσούκ

22.1

22.11

22.11.1

5

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων (αεροθαλάμων)

22.1

22.11

22.11.11

6

22.1

22.11

22.11.12

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.11

22.11.13

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.11

22.11.14

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.11

22.11.15

6

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα
οχήματα με κινητήρα
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις
μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με
πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα
λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη
Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από
καουτσούκ
Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), συμπαγών
ή ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων),
εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων επισώτρων και
εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων, από
καουτσούκ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά
Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 12 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

22.1

22.11

22.11.16

6

Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.11

22.11.2

5

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.11

22.11.20

6

Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή
επισώτρων από καουτσούκ
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή
επισώτρων από καουτσούκ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.11

22.11.9

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.11

22.11.99

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19

4

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.1

5

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές
ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.10

6

Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές
ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του·
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές
Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του·
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε
νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και
καθορισμένες μορφές

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19.2

5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19.20

6

22.1

22.19

22.19.3

5

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.30

6

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.4

5

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από
βουλκανισμένο ελαστικό

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.40

6

Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από
βουλκανισμένο ελαστικό

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 13 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

22.1

22.19

22.19.5

5

Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.50

6

Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.6

5

Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.60

6

Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.7

5

Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.·
σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο καουτσούκ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19.71

6

Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο
ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19.72

6

Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών, από
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.1

22.19

22.19.73

6

Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό
π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του·
επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο
κυψελώδες ελαστικό

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.73.01

8

Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων
με καουτσούκ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.9

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.1

22.19

22.19.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

3

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

22.2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21

4

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και
καθορισμένων μορφών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21.1

5

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε
ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές
ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21.10

6

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε
ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές
ύλες

22.2

22.21

22.21.2

5

Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21.21

6

Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από
σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγών,
σωλήνων και μάνικων, άκαμπτων, από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.29

6

Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.29.01

8

Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και
αποχέτευσης

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21.3

5

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και
λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή
κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

22.2

22.21

22.21.30

6

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και
λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή
κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.30.01

8

Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι
ενισχυμένα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.30.02

8

Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.4

5

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.41

6

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.42

6

Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.21

22.21.9

5

22.2

22.21

22.21.99

6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και
καθορισμένων μορφών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και
καθορισμένων μορφών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 15 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες

22.2

22.22

22.22

4

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.1

5

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.11

6

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα
χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.11.01

8

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από
πολυμερή του αιθυλένιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.12

6

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα
χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του
αιθυλένιου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.12.01

8

Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από
άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.13

6

Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών
από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.14

6

Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων
ειδών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.19

6

Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.19.01

8

Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.9

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.22

22.22.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23

4

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.1

5

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων και
σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.11

6

Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από
πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
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Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

22.2

22.23

22.23.11.01

8

Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.12

6

Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των
καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής
από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.12.01

8

Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.13

6

Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων
δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.14

6

Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων, ρολών και
παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.14.01

8

Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.15

6

Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών
επενδύσεων δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου,
όπως δαπέδων βινύλιου κλπ

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.19

6

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.2

5

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.20

6

Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.9

5

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.23

22.23.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29

4

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.1

5

Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.10

6

Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας
(περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

22.2

22.29

22.29.10.01

8

Κατασκευή πλαστικών γαντιών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.2

5

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.21

6

Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών,
λεπτών φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων
μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους <= 20cm

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.22

6

Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών,
λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών,
αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.23

6

Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων
οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.24

6

Κατασκευή μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα
φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από
πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.25

6

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από
πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.25.01

8

Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.26

6

Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια
είδη· αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από
πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.29

6

Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.29.01

8

Κατασκευή πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών
ειδών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.9

5

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες
υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων
πλαστικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.91

6

Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.91.01

8

Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών
αντικειμένων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.91.02

8

Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες
πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά
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Τομέας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2ψήφιος NACE
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
22. Κατασκευή προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

22.2

22.29

22.29.91.03

8

Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από
θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα υλικά

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.91.04

8

Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή
κατεργασίας πλαστικών επιφανειών

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

22.2

22.29

22.29.99

6

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων

Χημικά – Πολυμερή Υλικά

Σελίδα 19 από 20

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

Τομείς Προτεραιότητας
Περιφερειακής RIS3
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020
ΔΡΑΣΗ

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων»
(1β.1.1)
του κλάδου
Χημικών – Πολυμερών Υλικών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:

[1]

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
Τίτλος (Ελληνικά):
Τίτλος (Αγγλικά):

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ελληνικά) (έως 1000 χαρακτήρες)

[2]

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (όπως σε:

Επενδυτικά

αναλυτική πρόσκληση δράσης)

Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ όπως έχει
προκύψει από την «έξυπνη εξειδίκευση» (όπως σε:
αναλυτική πρόσκληση δράσης)
ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ ως προς το υπόβαθρο
του φυσικού αντικειμένου (keywords)
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Σχέδια

Καινοτομίας,

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

1

2.2α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail

2.2β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail
(*) Εάν διαφορετικός από τον Υπεύθυνο Έργου.
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ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
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Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3Α.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3Α.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3Α.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

3Α.1.2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3Α.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

3Α.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
3Α.1.5. Α.Φ.Μ.
3Α.1.6. V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
3Α.1.7. Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.1.8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
3Α.1.9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΝΕΑ. (Αυτόματα ανάλογα με το 3Α.1.3.)

3Α.1.10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ (*)

(*αυτό το πεδίο υπόκειται σε αξιολόγηση και σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης
δύναται να προκαλέσει αλλαγή του ποσοστού ενίσχυσης και του χρηματοδοτικού
σχήματος)
3Α.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
3Α.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.5.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

3Α.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3Α.2.7. FAX
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3Α.2.8. Ιστοχώρος (Website)
3Α.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
(αποκλειστικά της επιχείρησης ή του νόμιμου
εκπροσώπου)

3Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ελεύθερο κείμενο.

(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΛΠ)
Θα υπάρξει ένα checkbox για το αν είναι διαφορετικός από τον συντονιστή έργου

3Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
ΝΟΜΟΣ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
FAX
e-mail του νόμιμου εκπροσώπου ή της
επιχείρησης
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3Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων
απαιτούνται ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%.
ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Φ.Μ.
V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Δ.Ο.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

3Δ.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες

ΝΑΙ/ΟΧΙ

επιχειρήσεις;
Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο
(είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που συμμετέχει σε άλλη
επιχείρηση.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ %

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/
ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ(Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ,
Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος κ.λ.π.)

3Δ.2 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων
των offshore)
α/α

Ονοματεπώνυ

Επωνυμία

Έτος

Αντικείμενο

Ποσοστό

Θέση στην

μο Μετόχου

Επιχείρησης

Ίδρυσης

Επιχείρησης

Συμμετοχής

Επιχείρηση

1

3.Δ.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(συμπεριλαμβανομένων των offshore)

3.Δ.2.1

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνδεδεμένος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο

Κύκλος

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

Ενεργητικού (€)

Εργασιών (€)

Λιστα
Τιμών

3.Δ.2.2

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνεργαζόμενος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο

Κύκλος

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

Ενεργητικού (€)

Εργασιών (€)

Λιστα
Τιμών
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3Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3Ε.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ)
2013

2014

2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ €)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ)

3Ε.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙV ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ)
3Ε.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2011

2012

2013

2014

2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(ΣΕ ΕΜΕ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ €)
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΣΕ €)
Σύνολο
Ενεργητικού
Αποτελέσματα
Χρήσης

3Ε.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την
απαιτούμενη «ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης (Εφόσον
απαιτείται)
Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της
επένδυσης οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του
μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής.
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3Ε.5 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση βάση
προηγουμένης απόφασης της ΕΕ και του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;
Εάν ΝΑΙ, αριθμός απόφασης ανάκτησης και ΑΔΑ:

3Ε.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με τον
ΕΚ 651/2014 (παράρτημα II της αναλυτικής
πρόσκλησης της Δράσης);
Εάν ΝΑΙ, επεξηγήσεις (προαιρετικά):
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3.ΣΤ Περιγράφονται με τρόπο απόλυτα κατανοητό τα παρακάτω πεδία που αφορούν
στην επιχείρηση:
1. Σύντομο ιστορικό, έτος έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης,
2. Περιγραφή Στρατηγικής της επιχείρησης,
3. Ανάλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας,
4. Διαδικασίες οργάνωσης - προσωπικό,
5. Συνοπτική παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν, μνημονεύονται:
1. Παραγωγικά μέσα για έρευνα (προσωπικό, εξοπλισμός, κονδύλια) - Επίπεδα
Τεχνολογικής Ετοιμότητας,
2. Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν
από κοινοτικό, εθνικό, διεθνή ή εμπορικό φορέα και έχει βραβευτεί ή
διακριθεί σε κάποια κατηγορία,
3. Εμπορικά Σήματα,
4. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας,
5. Συστήματα αυτομ/σης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
"παραγωγικής" διαδικασίας,
6. Εξειδικευμένα Λογισμικά (ERP, CRM, Logistics, κ.α.),
7. Ηλεκτρονικές πωλήσεις,
8. Αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote, κ.α.),
9. Οργανωμένη προβολή (επαγγελματικοί οδηγοί, μηχανές αναζήτησης),
10. Λειτουργία e-shop,
11. Εταιρική ιστοσελίδα,
12. Συμφωνητικά ή και Προσύμφωνα πώλησης νέων προϊόντων/ υπηρεσιών,
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3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΦΟΡΜΑ 2 (Συμπληρώνεται εφόσον συμμετέχει
στην πράξη)
Α/Α ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ (εργαστήριο,

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ

τμήμα/ ινστιτούτο)

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικός Οργανισμός, κλπ)
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι κύριες δραστηριότητες του είναι:
- δραστηριότητες εκπαίδευσης για
την εξασφάλιση περισσότερων και
πιο ειδικευμένων ανθρώπινων
πόρων.
- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη
γνώση και καλύτερη κατανόηση,
- άλλη

ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
«ΑΛΛΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Δ.Ο.Υ
ΑΦΜ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
(Εφόσον είναι διαφορετικός από τον κύριο φορέα.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail

ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την
απαιτούμενη «ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης
Δηλώνονται οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του
μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
4α Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου (έως 1000 χαρακτήρες)
Περιγράφεται το στάδιο ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας του επενδυτικού
σχεδίου, καθώς και η κατανόηση ανταγωνιστικών λύσεων. Δύναται να
περιληφθεί και σύγκριση με «ιδεατές», γνωστές εμπορικές λύσεις
Όριο στα mb (πχ 5 για κάθε εντυπο) μέχρι 25 στο σύνολο της πράξης
4β Αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου – Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Περιγράφονται:
• Η στόχευση νέων ευκαιριών της αγοράς,
• Η δυνατότητα ενίσχυσης της ανάπτυξης της εταιρίας,
• Η πειστικότητα επιδόσεων πρότασης και «value for money»,
• Η κατανόηση κινδύνων κι ευκαιριών για την επιτυχή εισαγωγή της
καινοτομίας στην αγορά, από τεχνικής κι από εμπορικής απόψεως,
• Η ύπαρξη ζήτησης/αγοράς για την καινοτομία,
• Περιγραφή Παραδοτέων.
4γ Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
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Περιγράφονται:
• Οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη της υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου,
• Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος,
• Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού,
• Η καταλληλότητα του οργανωτικού σχήματος, εάν δηλαδή η πρόταση
αποδεικνύει ότι το έργο έχει τους σχετικούς πόρους (προσωπικούς,
εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλπ.) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και
τους ρόλους που θα διαδραματίσουν οι μετέχοντες,
• Η επάρκεια του δυναμικού της επιχείρησης για την υλοποίηση της πρότασης.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση της πρότασης, δύναται να επισυναφθεί στην αίτηση
ηλεκτρονικά, αρχείο (έως 10 σελίδες Α4), που θα περιλαμβάνει πρόσθετες
επεξηγηματικές πληροφορίες των ανωτέρω.

4.1α

Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (NACE Level Group)

Α/Α

Κωδικός

Περιγραφή Κ.Α.Δ.

Ημερομηνία
ενεργοποίησης ΚΑΔ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ

ΒΑΣΕΙ

ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ Κ.Α.Δ.

Κ.Α.Δ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2

Τεκμηρίωση συνεισφοράς

Ελεύθερο πεδίο τεκμηρίωσης

πρότασης στην αλυσίδα

συνάφειας

αξίας του κλάδου

4.1β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α/Α

Τίτλος Ενότητας

Κατηγορία

Υπεύθυνος

Προϋπολογισμός

Δημόσια

Εργασίας

Δραστηριότητας

Ε.Ε.

(€)

Δαπάνη (€)

(Φορέας)
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Α/Μ

Έναρξη

Τέλος

(μήνας)

(μήνας)
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ΣΥΝΟΛΟ

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α/Α

ΕΕ

Π1.1
Π1.2
…
Π2.1
Π2.2
..
..
..

Τίτλος παραδοτέου

Είδος
Παραδοτέου

Υπεύθυνος
Φορέας
(συντομογραφία)

Παράδοση
(μήνας)

1
1
1
2
2
2
3
…

4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Α/Α

Α/Α ΦΟΡΕΑ &
ΣΥΝΤΜΓΡΦΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
4.4.α Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25)
I ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 100%) (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΥΤΗ)
II ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50%)
NAI/OXI

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,

NAI/OXI

δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής;
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά
15%, διότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως», τότε, τα αποτελέσματα της
έρευνας (όχι μόνο τα συνολικά παραδοτέα του έργου) θα πρέπει να διαδοθούν στο ευρύτερο
δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.). Οι ανωτέρω προτάσεις θα
πρέπει να περιλαμβάνουν στο χρονοπρογραμματισμό τους και ένα σχέδιο δράσεων για τη
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
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Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» και για τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει
αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80%
III ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 25%)
NAI/OXI

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,

NAI/OXI

δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής;
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά
15%, διότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως», τότε, τα αποτελέσματα της
έρευνας (όχι μόνο τα συνολικά παραδοτέα του έργου) θα πρέπει να διαδοθούν στο ευρύτερο
δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Ε.Ε.). Οι ανωτέρω προτάσεις θα
πρέπει να περιλαμβάνουν στο χρονοπρογραμματισμό τους και ένα σχέδιο δράσεων για τη
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» και για τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει
αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80%
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 3Α.1.10. ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Η
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΙΑ
ΚΑΤΑ 10% ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ 80%.

4.4.β Έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ. 28) (50%)
Καινοτομία για ΜΜΕ (Η χρήση αυτού του άρθρου γίνεται μόνο από

NAI/OXI

ΜΜΕ)

4.4.γ Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (ΕΚ 1407/2013 - Άρθ. 3)
IV ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50%)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

NAI/OXI

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατηγορία δαπάνης

Π/Υ

Μέ
επιλ
ποσό
σ
επιχορη
Π/Υ το

25%

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης
α1)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο)
στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

€

α2)

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο βαθμό που απασχολούνται στο
έργο.

€

β1)

Δαπάνες για όργανα, μηχανήματα, εξοπλισμό

€

4

β2)

Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις

€

3

γ1)

Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία

€

4

γ2)

Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με
άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες απόκτησης επικύρωσης
& προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό

€

4

€

1

€

2

€

< €1

δ1)
δ2)

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Μετακινήσεις και λοιπές
δαπάνες
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Αναλώσιμα και πρόσθετα
έξοδα.

ε)

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

α)

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο
εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό

€

10

β)

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από
μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν
δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο
προσωπικό.

€

10

γ)

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

€

< €1

ΣΥΝΟΛΟ

€

5.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝ
ΟΛΟ
Π/Υ
ΕΚ
651/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

%

Άρθ. 25 Δαπάνες για έργα έρευνας & ανάπτυξης
1

Συνολικά, οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας» και οι «Δαπάνες προσωπικού
με σύμβαση μίσθωσης έργου», θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 25%, ενώ δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν το 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου.
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ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με
μισθωτή σχέση εργασίας
Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού
εξοπλισμού
Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός,
(λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα χρήσης
τους εντός της διάρκειας του έργου)
Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές
τρίτων – Υπεργολαβίες)
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές
λειτουργικές δαπάνες

4.4

Δαπάνες Υλικών και εφοδίων
Δαπάνες Αναλωσίμων
Συμπληρωματικές Δαπάνες (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές
κλπ)
Δαπάνες Μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου

5

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

5.1

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
ΣΥΝΟΛΟ

4.3

ΕΚ
651/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθ. 28 Δαπάνες για έργα καινοτομίας για ΜΜΕ
6
Δαπάνες προσωπικού

6.1

Δαπάνες από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή
από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το
οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί
προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν
αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

7

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και
προστασίας διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας

7.1
7.2

Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό
Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εξωτερικό

8.

Δαπάνες για συμβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα
της καινοτομίας.

8.1

Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες
στον τομέα της καινοτομίας.
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100
%

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚ

100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

%

1407/2013

Άρθ. 3 Δαπάνες ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
δραστηριοτήτων Πειραματικής ανάπτυξης
9
Δαπάνες προσωπικού
9.1
9.2
9.3

10.
10.1
10.2

11
11.1
11.2
11.3

12.
12.1
12.2

Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με
μισθωτή σχέση εργασίας
Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού
εξοπλισμού
Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό: όργανα και εξοπλισμός,
(λογιστικές αποσβέσεις κατά το χρονικό διάστημα χρήσης
τους εντός της διάρκειας του έργου)
Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές
τρίτων – Υπεργολαβίες)
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές
λειτουργικές δαπάνες

12.4

Δαπάνες Υλικών και εφοδίων
Δαπάνες Αναλωσίμων
Συμπληρωματικές Δαπάνες (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές
κλπ)
Δαπάνες Μετακινήσεων για την υλοποίηση του έργου

13

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

13.1

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
ΣΥΝΟΛΟ

12.3

100

5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συντμγραφ
ία
Επωνυμίας
Φορέα

ΔΑΠΑΝ
Η

2
3

ΕΙΔΟΣ
2
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ένταση
Ενίσχυσης
Προϋπολογ
(%)
ισμός (€)

ΠΡΣΑΥΞΗΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΕΔΙΟΥ 4.4
ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Δημόσια
Δαπάνη (€)

ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα, ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη, ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας
Το ποσοστό του προϋπολογισμού του φορέα νοείται επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
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% επί
του
συνολι
κού
Π/Υ
3
έργου

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.1

ΧΧΧΧΧΧ

0,000,00
0.00

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

Συμπληρώνετ
αι αυτόματα
για όλες τις
δαπάνες

1.2
1.3
2.1
…
Σύνολο (Επιχείρηση, Δικαιούχος)
1
2
..
Σύνολο (Φορέας 2)
Γενικό Σύνολο

Συμπληρώνεται
βάσει των
δηλωθέντων
στο σημείο 4.4.
του εντύπου για
δαπάνες πλην
της Ε.Ε.
«Δαπάνες για
μελέτες
σκοπιμότητας»

0,000,000.
00

…

…
100
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ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ4


ΦΟΡΕΑΣ 1 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1.

Δαπάνες προσωπικού (άρθρο 25, EK 651/2014)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ
Ο Ή ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
η ΔΕΛΤΙΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
***

Αριθμός
Α/Μ

Σύνολο
(*)

(**)
(***)

2.
Α/Α

Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των
οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και
ανθρωπομήνες. Η υπόλοιπη ανθρωποπροσπάθεια ορίζεται ως προς τις ειδικότητες, της συνολική
δαπάνη και τους συνολικούς ανθρωπομήνες μόνο (όχι αριθμός ατόμων, όχι ονόματα).
Αναφέρεται η κατηγορία ερευνητικού προσωπικού: Έμπειρος Ερευνητής, Ερευνητής, τεχνικό
προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό
Μικτό κόστος ανθρωπομήνα σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση

Δαπάνες για πάγιο Εξοπλισμό (άρθρο 25, EK 651/2014)

Περιγραφή, αιτιολογία και Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

(*)
(**)

3.

Τύπος /
Μοντέλο

Έτος
κτήσης

Κόστος
Αγοράς (€)

Διάρκεια
απόσβεσης*

Αξία
απόσβεσης**
(€)

Σύνολο
Σε μήνες που αποδίδονται/ αναλογούν στο έργο
Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργο, οι
οποίες υπολογίζονται με βάσει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες) (άρθρο 25,
EK 651/2014)

Α/Α

Επωνυμία προμηθευτή

Περιγραφή & Τεκμηρίωση

4

Δαπάνη

Απαιτείται τεκμηρίωση κόστους, της κατηγορίας δαπανών «όργανα, εξοπλισμός και κτίρια», μέσω, είτε
προσφορών/προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική
μονάδα, ή αντίστοιχα, επικοινωνίας με δυνητικούς προμηθευτές μέσω emails, ή έρευνας από το διαδίκτυο,
καθώς και προωθητικών φυλλαδίων.
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Αρ. Εντύπου: 01.01
Έκδοση: 01
Ημ/νια Έκδοσης: 18/5/2016

Σύνολο
4.
Α/Α

Δαπάνες Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (άρθρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμηθευτή/ μελετητή

Περιγραφή & Τεκμηρίωση

Δαπάνη

Σύνολο

5.
Α/Α

Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας (άρθρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμηθευτή

Περιγραφή & Τεκμηρίωση

Δαπάνη

Σύνολο
6.
Α/Α

Συμπληρωματικές Δαπάνες* (άρθρο 25, EK 651/2014)

Περιγραφή

Δαπάνη

Σύνολο
Αφορούν δαπάνες μετακινήσεων και λοιπών δαπανών απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου

(*)

7 .Δαπάνες για Υλικά (άρθρο 25, EK 651/2014)
Α/Α

(*)

Περιγραφή & αιτιολογία*

Κόστος
Αγοράς (€)

Σύνολο
Αφορούν απαραίτητα υλικά ή εξαρτήματα για την εκτέλεση του έργου
8. Δαπάνες Αναλωσίμων* (άρθρο 25, EK 651/2014)

Α/Α

Περιγραφή

Δαπάνη

Σύνολο
(*) Αφορούν δαπάνες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου
9. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 25, EK 651/2014)
Α/Α

Περιγραφή

Δαπάνη
Σύνολο

10. Δαπάνες προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, (άρθρο 28, EK 651/2014)
Α/Α

Περιγραφή

Δαπάνη
Σύνολο
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11. Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (άρθρο 28, EK
651/2014)
Α/Α

Περιγραφή

Δαπάνη
Σύνολο

5.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α

ΣΥΝΤΜΓΡΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (%)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ:
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5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Επιτρέπεται η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης εκτός Περιφέρειας Δ. Ελλάδας μόνο για
δαπάνες ΦΤΕ ή έρευνας επί συμβάσει
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΣΥΝΟΛΟ

6 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

6.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ). ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ
Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ;

NAI/OXI

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των

NAI/OXI

ΑμεΑ πρόκειται να δημιουργηθούν;

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

6.2 Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Τεκμηρίωση
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6.3 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ,

ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ,
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ;
Τεκμηρίωση
ΝΑΙ/ΟΧΙ

6.4 Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ,
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;
Τεκμηρίωση

7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Υπάρχουν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου όλες οι

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ

απαιτούμενες άδειες;
Απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ειδικές άδειες

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ή εγκρίσεις;

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΦΑΣΕΙΣ

Δραστηρ

Μήν

Διάρκει

ιότητες

ας

α σε

για την

ένα

μήνες

πραγματ

ρξης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

οποίηση
του
επιχειρη
ματικού
σχεδίου

Τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος (Διαδικασίες – Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα κλπ)

Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά 15%,
διότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως», στο χρονοπρογραμματισμό θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και ένα σχέδιο δράσεων για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.
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9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.
9.1 ΔΕΙΚΤΕΣ σύμφωνα με τα απαιτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείκτες εκροών
CO1
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO26
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά
ιδρύματα
CO27
Ιδιωτικές
Επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα
της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
CO29
Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα
προϊόντα στην εταιρεία
Οι ανωτέρω δείκτες θα ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκάστου έργου όσο και μετά την
ολοκλήρωσή του.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει
να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των
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. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση

τυχόν

ελλειπόντων

στοιχείων,

έστω

και

συμπληρωματικών

ή

διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης.
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Παράρτημα 6
Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Προσκομίζονται μαζί με το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης)
Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία των
βιβλίων που τηρεί:
Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας): Αντίγραφα Ε3
με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2013-15 (οικονομικά έτη, 2014-16).

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας): Ισολογισμοίαποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία
φορολογίας (Ε3) για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/13,
31/12/14, 31/12/15, (οικονομικά έτη 2014-6) για όσες επιχειρήσεις έχουν
κλείσει τριετία. Για τη χρήση του έτους 2015 στη περίπτωση που δεν έχει
δημοσιευτεί ο Ισολογισμός τους προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού
Καθολικού.
- Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας www.gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση), ή
- Τεκμηρίωση συνεισφοράς των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου
(π.χ. όπως στο Παράρτημα 5, Έντυπο Υποβολής Αίτησης – ΠΣΚΕ).
- Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου
Εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.
- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την
αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η
Διαχείριση-Εκπροσώπηση.
- Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει:
Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα και
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
- Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ή
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν
απαιτείται άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι
δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με
το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α’ στο Παράρτημα 7
(Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης) της Πρόσκλησης.
Στην περίπτωση «Ανεξάρτητης Επιχείρησης», τα στοιχεία που αναγράφονται
προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Συμπληρώνεται
μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα.
Στην περίπτωση «Συνεργαζόμενης Επιχείρησης», συμπληρώνεται
και
επισυνάπτεται το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη
συνέχεια συμπληρώνεται η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών
μεταφέρεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
Επίσης, στην περίπτωση «Συνδεδεμένης Επιχείρησης», το αποτέλεσμα των
υπολογισμών μεταφέρεται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Εφόσον υπάρχουν, να προσκομιστούν δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη
αξία των εξαγωγών της επιχείρησης (π.χ. συγκεντρωτικές καταστάσεις, άλλα
παραστατικά).
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 για την τριετία
2013-2015 ή τη διετία 2014-2015, Ε7 του 2013.
Εφόσον υπάρχουν, να προσκομιστούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Αντίγραφα
Διπλώματος-των Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ισχύ, Αντίγραφα Ευρωπαϊκού
Διπλώματος-των Ευρεσιτεχνίας σε ισχύ, Αντίγραφα Διεθνούς Διπλώματος-των
ευρεσιτεχνίας με βάση τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation
Treaty) – PCT.
Τεκμηρίωση κόστους της κατηγορίας δαπανών «όργανα, εξοπλισμός και κτίρια»
μέσω, είτε προσφορών/προτιμολογίων με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά
είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα, ή αντίστοιχα, επικοινωνίας με
δυνητικούς προμηθευτές μέσω emails, ή έρευνας από το διαδίκτυο, καθώς και
προωθητικών φυλλαδίων.
Εφόσον προβλέπεται συνεργασία της επιχείρησης με φορείς έρευνας (Κεφ.
Ι.1.2 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», περιπτώσεις 1-4), απαιτείται να
προσκομιστεί Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που θα συμμετέχουν υλοποιώντας τμήμα του ερευνητικού έργου με
υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο
της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των
εργασιών.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το
παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα Β’ (και
τα σχετικά Παραρτήματα), στο Παράρτημα 7 (Υποδείγματα Υπεύθυνων
Δηλώσεων Ένταξης) της Πρόσκλησης.*
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για την ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ)
651/14 της ΕΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ’ (και τα σχετικά Παραρτήματα), στο
Παράρτημα 7 (Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης) της Πρόσκλησης.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα
τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, τη ανωτέρω (7.12) Υπεύθυνη Δήλωση του
υποδείγματος Γ’, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την Υπεύθυνη Δήλωση του
υποδείγματος Δ’ (και τα σχετικά Παραρτήματα).*
Επιπλέον, προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί)
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/
μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των
εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και
συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιοπρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό
σχέδιο, και μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση της πρότασης.
Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους
του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση
παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία
επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο
18 του Καν. 651/2014 και πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα
της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα ακόλουθα:
1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το
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οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει
αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει
αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα
εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.
3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε
πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει
αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
b. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου Βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) και
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης
αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής

ΑΔΑ: 6ΣΗΠ465ΧΙ8-7Χ1

ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης
αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα
εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.
6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής
ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης
αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο
κωδικοποιημένο καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες
τροποποιήσεις
αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται και
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση
δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει
ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση
εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει
ολοκληρωθεί.».
Για την πληρέστερη αξιολόγηση της πρότασης, δύναται να επισυναφθεί στην
αίτηση ηλεκτρονικά, αρχείο (έως 10 σελίδες Α4), το οποίο να περιλαμβάνει
πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες του πεδίου «Αναλυτικά Στοιχεία του
Επενδυτικού Σχεδίου», του Εντύπου Υποβολής Αίτησης – ΠΣΚΕ (Παράρτημα 5).
* Όπως διευκρινίζεται και στη σελ. 9, του Υποδείγματος Υπεύθυνων Δηλώσεων
(Παράρτημα 7) οι επιχειρήσεις, είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν μόνον
εκείνες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αντιστοιχούν στο καθεστώς που τις διέπει
(Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη ή Συνδεδεμένη). Π.χ. μία «Ανεξάρτητη Επιχείρηση»
συμπληρώνει μόνον τη δήλωση χωρίς παραρτήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
A’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:


Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι
ακριβή και αληθή.



Η επιχείρηση με ΑΦΜ ………… υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση.



Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.



Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των
δαπανών όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.



Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της
ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης ή παλιάς κρατικής ενίσχυσης.



Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ
651/2014.



Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές
εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).



Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών η
οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για
την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και
λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.



Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών, πριν την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης.
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Η υφιστάμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται (ή δεσμεύεται ότι θα έχει δραστηριοποιηθεί κατά τη χρονική
στιγμή καταβολής της ενίσχυσης) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.



Το Φυσικό Πρόσωπο φορέας της επένδυσης δεν έχει τη γεωργική ιδιότητα και δεν είναι ασφαλισμένος στον
ΟΓΑ.



Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης συμφωνούν στη
δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα
της ΕΥΔ ΕΠ Π-ΑΜΘ www.eydamth.gr ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση
των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοαριακό σύτησμα TAXIS
και στα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς
την ΕΥΔ ΕΠ Π-ΑΜΘ και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία
με την ΕΥΔ ΕΠ Π-ΑΜΘ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήματα τροποποίησης,
εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών
εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠ Π-ΑΜΘ.



Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη
δήλωσή του, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη
ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.



Η επιχείρηση είναι ενημερωμένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους
περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που διέπουν την Πρόσκληση.



Η επιχείρηση θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή
νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια
των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
(Επισήμανση προς Δικαιούχους: Το εν λόγω σημείο πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα δήλωση μόνο
στην περίπτωση που το ακίνητο στο οποίο θα γίνουν κτηριακές παρεμβάσεις δεν ανήκει στην κυριότητα της
επιχείρησης και η παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου δεν έχουν συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης).



Ο υπογράφων αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσης Αίτησης Χρηματοδότησης για λογαριασμό
της επιχείρησης.
Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση
-Ο/ΗΝόμιμος/η Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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B’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

(1)

ΠΡΟΣ :

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ
:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

Β.1:
Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή
Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα)» από κοινού με άλλες
επιχειρήσεις . (Στην έννοια της «ενιαίας οικονομικής μονάδας » περιλαμβάνονται και οι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του
παρόντος). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία
από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα :
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Πίνακας 1: Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονομική
μονάδα».
Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

ΑΑ Επιχείρησης

Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονομική μονάδα (στην έννοια
περιλαμβάνονται και οι
συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις)

Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής (0-100)
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου
Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
(Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο)
Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου
(συμβάσεις, μετοχολόγιο, ισολογισμοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή
περισσότερα από τα κατωτέρω:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.
Την ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής.
Την υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια.
Την εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή τη διανομή των εσόδων μεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.
Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανομή των εξωτερικών κινδύνων
μεταξύ τους.
Τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την
οικονομική μονάδα.
Τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες
με αυτήν.

Β.2: Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται
οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης
κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis.

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de
minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η
επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
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Πίνακας 2: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/
Δράση από
το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2014
και μετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός και
ημερομηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος

Ημ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος.

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά
στην επιχείρηση.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια
του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου
ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν
τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων.
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Β.3:


Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως
ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις) έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν
με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το
αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
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Πίνακας 3: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ DE MINIMIS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/
Δράση από
το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2014
και μετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός και
ημερομηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος

Ίδιες
δαπάνες
που
απετέλεσαν
αντικείμενο
ενίσχυσης
δυνάμει
άλλου
καθεστώτος

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά
στην επιχείρηση.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης
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Β.4:


Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως
ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα,
φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση).

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συμπεριληφθεί σε
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει
καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα,
φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση).

Πίνακας 4: Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο
αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε
δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι αιτούμενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση στο
οποίο/α η
επιχείρηση έχει
υποβάλλει πρόταση
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης



Ημ/νία Υποβολής
επενδυτικής
πρότασης

Ποσό αιτούμενης
δημόσιας
χρηματοδότησης

Επωνυμία Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου μετά την ένταξη του
έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα
δημόσια χρηματοδότηση.
Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση / Συνεργασία

-ΟΝόμιμος εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..…………………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………..
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από
τους λογαριασμούς της επιχείρησης και
μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήματα.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί
το
παράρτημα
(και
τα
τυχόν
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να
συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα
των υπολογισμών να μεταφερθεί στον
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Συνδεδεμένη επιχείρηση

το αποτέλεσμα των υπολογισμών να
μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014
σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

(*)
(**)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση
και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
σε χιλιάδες ευρώ.

_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει
μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της
κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη
επιχείρηση);
Όχι
Ναι

[σε αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να
επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη
διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να
εκπροσωπεί την επιχείρηση:
.......................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των
ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014.
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Δ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
-

Παράρτημα Α αν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη
επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

-

Παράρτημα Β αν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη
επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη
επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα)
Περίοδος αναφοράς (2):

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας
επιχείρησης ή των
ενοποιημένων λογαριασμών
(μεταφορά από τον πίνακα
Β(1) του παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’αναλογία
συγκεντρωτικά στοιχεία (2)
όλων των (ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
(μεταφορά από τον πίνακα Α
του παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2)
όλων των (ενδεχομένων)
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
που δεν περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης στη γραμμή
[μεταφορά από τον πίνακα
Β(2) του παραρτήματος Β]
Σύνολο (4)

Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων,
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον
υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους
λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης
σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης»
[ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση
και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων
επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα
εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη
επιχείρηση (επωνυμία/
ακριβή στοιχεία

Αριθμός
απασχολουμένων

Κύκλος
εργασιών

Σύνολο
ισολογισμού

(ΕΜΕ)

(*)

(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’
αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που
συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις)
του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
.............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................
Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1):
.....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού
(*)

Ακαθάριστα
στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους
λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον
υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το
100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν
τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν
χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις
που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση
που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της
οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη
συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος
δελτίου:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην
επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα
ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται
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στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού
θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισμού
(*)

Αποτελέσματα κατ’
αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην
ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2
εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους
λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους
λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις
εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι
λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός
τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις
οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή
στοιχεία

Διεύθυνση
της εταιρικής
έδρας

Αριθμός
μητρώου
ή ΦΠΑ
(*)

Ονοματεπώνυμο
και τίτλος του ή
των βασικών
διευθυνόντων
(**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας
συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης,
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα
στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων
των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να
συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των
λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον
πίνακα Β(2) παρακάτω.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(**)

Σύνολο
ισολογισμού
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του
πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει
ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
..............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :
..............................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)
:
..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού
(*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις
εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο
εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020
1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας
1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς
1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, γίνεται
από το σύστημα αρχικός έλεγχος
συμβατότητας της πρότασης, προκειμένου
να επιτραπεί ή όχι η υποβολή της.

Η ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο
Έχει υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης (pdf) - Παράρτημα 7.
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Έλεγχος Συμβατότητας - από το σύστημα (ΝΑΙ/ΟΧΙ )

Κριτήριο

Α - ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ναι / Όχι )

ΣΤΑΔΙΟ Α - Έλεγχος Κάλυψης Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής (ΝΑΙ/ΟΧΙ )

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

/
/
/
/

ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

Εξειδίκευση

Τιμή / Βαθμός

Α.1

Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ή Γ'
κατηγορίας), και μέχρι τις 31/12/2015 έχει κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.2

Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν 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.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.3

• H πρόταση εμπίπτει στους ΚΑΔ:
20 - Παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, ή
22 - Κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, ή
• τεκμηριώνεται η συνεισφορά της πρότασης στη αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.4

Λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ,
ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.5

Ύπαρξη κατά περίπτωση απαιτούμενης εν ισχύ άδειας λειτουργίας ή αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης, για τη/ις
δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.6

Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και
όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.7

Η επιχείρηση έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.8

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.9

Ο δικαιούχος δεν έχει προβεί σε έναρξη εργασιών για την επένδυση πριν από την υποβολή της αίτηση χορήγησης της
ενίσχυσης.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.10

Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της
ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης ή παλιάς κρατικής ενίσχυσης.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.11

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.12

Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων
με αναπηρία (ΑμεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά
σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π .).

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.13

Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η
οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή
υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης ), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το
πρόγραμμα νομικές μορφές.

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Α.14

H περίοδος υλοποίησης του προτεινόμενου προς συγχρηματοδότηση έργου εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας
του προγράμματος, η οποία αρχίζει την 1/1/14 και περατώνεται στις 31/12/20, συμπεριλαμβανομένης και της
αναγκαίας περιόδου για τυχόν περαιτέρω ωρίμανση, αν θεωρείται αναγκαίο (π.χ. περιπτώσεις αναμονής έκδοσης
αποφάσεων για απαλλοτρίωση, κλπ. )

ΝΑΙ / ΌΧΙ

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: H πρόταση θα πρέπει να εκπληρώνει (ΝΑΙ) όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εκπλήρωση

Αιτιολόγηση /
Παρατηρήσεις

ΝΑΙ / ΌΧΙ

1/1
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1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

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)

ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

ΣΤΑΔΙΟ Β - Κατάσταση Επιχείρησης (βαθμολογία )
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Τιμή /
Βαθμός

Εξειδίκευση κριτηρίου

Συντελεστής
Στάθμισης

Β.1

Αξιολογείται η εξωστρέφεια της
Πωλήσεις εξωτερικού >= 15%: 10
επιχείρησης (με βάση και τα φορολογικά
της στοιχεία. Μέσος όρος τελευταίας
Αγορές - στόχοι τριετίας ή διετίας, για όσες έχουν μόνο 2
Πωλήσεις εξωτερικού<15%: 5
της Επιχείρησης κλεισμένες χρήσεις ).
Υπολογίζεται ως ο λόγος του Μ.Ο. της
Αξίας Εξαγωγών προς το Μ.Ο. του
Δεν προσδιορίζεται: 0
Συνολικού Κύκλου Εργασιών.

20%

Β.2

Αξιολογείται η μεταβολή της απασχόληση Αύξηση απασχόλησης: 10
στην επιχείρηση (ΕΜΕ) (αύξηση ή
Μεταβολές στην
μείωση αριθμού εργαζο-μένων κατά την Σταθερή απασχόληση: 7
απασχόληση
τελευταία τριετία ή διετία, για όσες
έχουν μόνο 2 κλεισμένες χρήσεις ).
Μείωση απασχόλησης: 0

15%

Β.3

Β.4

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Βαρύτητα Ομάδας
Κριτηρίου 30% )

Περιγραφή
κριτηρίου

Β.5

Μεταβολή
κύκλου
εργασιών

Επενδυτική
πολιτική

Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας

Αξιολογείται η μεταβολή του κύκλου
εργασιών (ΚΕ) της επιχείρησης (αύξηση
ή μείωση ΚΕ κατά την τελευταία τριετία
ή διετία, για όσες έχουν μόνο 2
κλεισμένες χρήσεις ).
Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής
συμμετοχής που διέθεσε η επιχείρηση για
τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της
προγράμματος την τελευταία τριετία σε
σχέση με τον κύκλο εργασιών (ΚΕ) στην
ίδια 3ετία.
Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη
κατοχυρωμένου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας (πατέντα ).

Αύξηση μέσου όρου ΚΕ επιχείρησης: 10
Σταθερός μέσος όρος ΚΕ επιχείρησης: 7

20%

Μείωση μέσου όρου ΚΕ επιχείρησης: 0
Ιδιωτι.Συμ/χή>=25% ΚΕ:10
10%=<Ιδιωτ.Συμ/χή<25% ΚΕ: 8

15%

2%=<Ιδιωτ.Συμ/χή<10% ΚΕ: 4
Ιδιωτ.Συμ/χή<2% ΚΕ: 0
Διεθνής πατέντα : 10
Ευρωπαϊκή πατέντα: 8
Εθνική πατέντα: 6
Πατέντα υπό έκδοση:4
Δεν διαθέτει : 0

10%

Αιτιολόγηση /
Παρατηρήσεις
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020
1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

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)

ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Βαρύτητα
Ομάδας
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
Κριτηρίου 30% )

Β.1
Β.6

1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

ΣΤΑΔΙΟ Β - Κατάσταση Επιχείρησης (βαθμολογία )
Περιγραφή
κριτηρίου

Αξιολογείται
της
Εξετάζεται
αν ηη εξωστρέφεια
επιχείρηση έχει
επιχείρησης (με
βάση και τα
φορολογικά Έχει Βραβευτεί: 10
συμμετάσχει
σε Εθνικούς,
Ευρωπαϊκούς
της
στοιχεία.
Μέσος όροςπου
τελευταίας
ή Διεθνείς
διαγωνισμούς
Αγορές - στόχοι τριετίας
ή διετίας,
γιακοινοτικό,
όσες έχουν
μόνο 2
διοργανώθηκαν
από
εθνικό,
της Επιχείρησης κλεισμένες
χρήσειςφορέα
).
διεθνή ή εμπορικό
και έχει
Διακρίσεις Υπολογίζεται
ως ο λόγος
του Μ.Ο. της
βραβευτεί ή διακριθεί
σε κάποια
Απλή Συμμετοχή: 5
Βραβεύσεις σε Αξίας Εξαγωγών προς το Μ.Ο. του
κατηγορία, όπως ενδεικτικά: καλύτερο
διαγωνισμούς Συνολικού Κύκλου Εργασιών.
προϊόν, καλύτερη συσκευασία, βραβείο
ποιότητας, βραβείο συσκευασίας,
βραβείο πράσινης επιχείρησης, βραβείο
εξαγωγικής αριστείας, βραβείο
μάρκετινγκ κ.ά.

Β.7

Τιμή /
Βαθμός

Εξειδίκευση κριτηρίου

Αξιολογείται η υφιστάμενη οργάνωση της
επιχείρησης, όπως τεκμηριώνεται από τα
δικαιολογητικά της επιχείρησης (βιβλίο
παγίων, πιστοποιήσεις συστημάτων
ποιότητας και προϊόντων, ιστοσελίδα
Οργάνωση της κ.α.).
επιχείρησης
Για κάθε βαθμολογούμενο στοιχείο που
διαθέτει η επιχείρηση ο ανώτατος
βαθμός είναι 1. Επομένως ανώτατος
βαθμός που μπορεί να λάβει στο
υποκριτήριο είναι 10.

Συντελεστής
Στάθμισης

20%
10%

Δεν συμμετείχε και ούτε βραβεύτηκε: 0
Ενδεικτικά η επιχείρηση διαθέτει:
Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας
παραγωγικής διαδικασίας, Εμπορικά
Σήματα, Συστήματα αυτοματοποίησης στην
παραγωγή, Συστήματα αυτομ/σης για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της
"παραγωγικής" διαδικασίας, Εξειδικευμένα
Λογισμικά (ERP, CRM, Logistics, κ.α.),
Ηλεκτρονικές πωλήσεις, Αυτόματα
συστήματα παραγγελιοληψίας (remote,
κ.α.), Οργανωμένη προβολή
(επαγγελματικοί οδηγοί, μηχανές
αναζήτησης), κλπ.: 1 - 10

10%

Μη επαρκής τεκμηρίωση: 0
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Βαρύτητα Ομάδας
Κριτηρίου 30% )

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

0,00

Αιτιολόγηση /
Παρατηρήσεις
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
ΔΡΑΣΗ
1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Γ - Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου (βαθμολογία )
Περιγραφή
Τιμή /
Συντελεστής
Αιτιολόγηση /
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α
Εξειδίκευση κριτηρίου
κριτηρίου
Βαθμός
Στάθμισης
Παρατηρήσεις

Γ.1

Γ. ΣΑΦΗΝΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
(Βαρύτητα Ομάδας
Κριτηρίου 50% )

Περιγραφή
Επενδυτικού
Σχεδίου

Η πρόταση περιλαμβάνει μια
Πολύ Καλή: 10
ρεαλιστική περιγραφή του παρόντος
σταδίου ανάπτυξης και της
προστιθέμενης αξίας του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
Καλή: 5
«καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης»,
καθώς και την κατανόηση
ανταγωνιστικών λύσεων. Περιλαμβάνει
επίσης, σύγκριση με «ιδεατές»,
γνωστές εμπορικές λύσεις
Ανεπαρκής: 0
(συμπεριλαμβανομένου π.χ. του
κόστους, των περιβαλλοντικών
οφελειών, κλπ ).

Γ.2

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο
«καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης»
στοχεύει στη διερεύνηση νέων
ευκαιριών της αγοράς, για αντιμετώπιση
εθνικών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων
προκλήσεων: 0-2

Γ.3

Περιγράφεται με ρεαλιστικό και ακριβή
τρόπο πώς η καινοτομία έχει τη
δυνατότητα να ενισχύσει την ανάπτυξη
της προτείνουσας εταιρίας: 0-2

Βαθμολογείται η στόχευση του
επενδυτικού σχεδίου και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Γ.4

Αντικείμενο
επενδυτικού
σχεδίου –
Κάθε υποκριτήριο δύναται να
Αναμενόμενα βαθμολογείται από 0 έως 2.
Αποτελέσματα Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου
προκύπτει ως το συνολικό άθροισμα
όλων των επιμέρους υποκριτηρίων.

Οι αναμενόμενες επιδόσεις της
καινοτομίας είναι πειστικές και υπάρχει
η δυνατότητα να είναι σχετικές, από
εμπορική άποψη (value for money ).
Είναι πιθανώς καλύτερα από ότι άλλες
εναλλακτικές λύσεις: 0-2

Γ.5

Η πρόταση αντικατοπτρίζει μια πολύ
καλή κατανόηση των κινδύνους κι
ευκαιριών, που σχετίζονται με την
επιτυχή εισαγωγή στην αγορά της
καινοτομίας, τόσο από τεχνικής, όσο και
από εμπορικής απόψεως: 0-2

Γ.6

Η πρόταση δείχνει με πειστικό τρόπο ότι
θα υπάρξει ζήτηση/αγορά (πρόθυμοι να
πληρώσουν ) για την καινοτομία όταν
το προϊόν/λύση εισαχθεί στην αγορά: 02
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

40%

60%

0,00
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020
1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

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)

ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

ΣΤΑΔΙΟ Δ - Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (βαθμολογία )
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Δ.1

Δ.2

Περιγραφή
κριτηρίου

Αδειοδοτήσεις

Χρονοδιάγραμμα

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιμή /
Βαθμός

Δεν απαιτείται άδεια/Υπάρχουν ήδη
οι απαιτούμενες άδειες: 10
Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για
Δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των
την έναρξη της υλοποίησης του
απαιτούμενων αδειών (π.χ.
επιχειρηματικού σχεδίου.
εγκατάστασης, δόμησης): 4
Δεν τεκμηριώνεται : 0

25%

Εφικτό:10
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το εφικτό
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
Οριακά εφικτό: 5
επιχειρηματικού σχεδίου.

20%

Δεν τεκμηριώνεται: 0

ΌΧΙ*

Εφικτός:10

Δ.3

Προϋπολογισμός

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το εφικτό
Οριακά εφικτός: 5
του προϋπολογισμού για την υλοποίηση
του επιχειρηματικού σχεδίου.
Δεν τεκμηριώνεται: 0

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
(Βαρύτητα Ομάδας
Κριτηρίου 20% )
Δ.4

Επάρκεια

Δ.5

Συντελεστής
Στάθμισης

Εξετάζεται η επάρκεια του δυναμικού της
επιχείρησης για την υλοποίηση της
πρότασης.

20%
ΌΧΙ*

Η πρόταση αποδεικνύει ότι το έργο
έχει τους σχετικούς πόρους
(προσωπικούς, εγκαταστάσεις,
δίκτυα, κλπ .) για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του στις πλέον
κατάλληλες συνθήκες. Περιγράφει
με ρεαλιστικό τρόπο το πώς θα
μπορούσαν να συμμετάσχουν βασικοί
ενδιαφερόμενοι φορείς/
συνεργάτες/υπεργολάβοι: 0-5
35%

Η ομάδα έχει σχετική
τεχνική/επιστημονική εμπειρία
γνώσης/διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένης μιας καλής
κατανόησης των σχετικών πτυχών
της αγοράς για τη συγκεκριμένη
καινοτομία. Ανάλογα με την
περίπτωση, η πρόταση περιλαμβάνει
ένα σχέδιο για την απόκτηση
ικανοτήτων/ επάρκειας, στις οποίες
παρουσιάζει έλλειμμα: 0-5

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (*Για την θετική αξιολόγηση της Ομάδας Κριτηρίων Δ τα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ". Επίσης, οι αξιολογητές δύνανται να προτείνουν
τεκμηριωμένες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του έργου).

ΝΑΙ /
ΌΧΙ

0,00

Αιτιολόγηση /
Παρατηρήσεις
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020
1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας
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)
1β.1.1 - Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Συντελεστής
Μέγιστη
Ομάδα κριτηρίων
Α/Α
στάθμισης
Τιμή/Βαθμολογία
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Α
ΝΑΙ / ΌΧΙ
Κατάσταση Επιχείρησης
Β
30%
0,00
Επενδυτικό Σχέδιο
Γ
50%
0,00
Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
Δ
20%
0,00
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική
αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 4, και
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
τα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και του
προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ".

Συνολική
βαθμολογία
0,00
0,00
0,00
0,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τους αξιολογητές, σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης, και τα
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία Δαπανών για το Φυσικό Αντικείμενο, έχουν ως ακολούθως :
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25
Α1. Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο
ή/και νέο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.












Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία καθορίζεται η ομάδα έργου του
φορέα που θα ασχοληθεί με το έργο, στον καταμερισμό των καθηκόντων τους, στον
επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, και στον τρόπο απασχόλησής τους στην πράξη
(εντός ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετη απασχόληση), στον υπεύθυνο του
έργου και στον ή στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων
και στον ή στους υπεύθυνους για την πληρωμή τους.
Μηνιαία ή/και συνολικά αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα
αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά
ημέρα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, δηλαδή σε συγχρηματοδοτούμενες
και επιχορηγούμενες δράσεις (Global time sheets), ο τόπος παροχής της εργασίας και το
αντικείμενο, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο και τον υπεύθυνο του έργου. Ο
υπολογισμός του ωριαίου κόστους απασχόλησης του προσωπικού προκύπτει από την
διαίρεση των συνολικών ετήσιων αποδοχών του με το 1720, που είναι οι μέσες ετήσιες
ώρες απασχόλησης ενός εργαζόμενου με μισθωτή σχέση εργασίας. Για τις περιπτώσεις που το
φυσικό πρόσωπο απασχολείται στην πράξη για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου δεν
απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης, αλλά βεβαίωση του υπευθύνου του έργου
για την απασχόληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της διοίκησης του
δικαιούχου.
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι οι δαπάνες αφορούν στα
συγκεκριμένα έργα και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική
Εκθέσεις πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.
Μισθολογικές καταστάσεις, που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο
λογιστηρίου του φορέα και θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του φορέα. Στις καταστάσεις
θα πρέπει να φαίνονται το ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, οι αντίστοιχες
εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από
το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου για το τελευταίο έτος οικονομικής χρήσης. Στις
μισθολογικές καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζονται διακριτά οι αποζημιώσεις για την
υπερωριακή και την πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού
Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους.
Απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και
Απόδοση του φόρου εισοδήματος.

Οι μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αμοιβής, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού εκτός κερδών, την
αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, όπου
δηλώθηκε η αμοιβή αυτή.
Για τη διασταύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας, που αναφέρονται στις μηνιαίες μισθολογικές
καταστάσεις των ετών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οι
αντίστοιχες ΑΠΔ.
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο
εργαζόμενος, έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος, καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
(όπου απαιτείται). Ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να έχουν
καταβληθεί είτε μέχρι την λήξη του έργου , προκειμένου να είναι επιλέξιμες, είτε μετά την λήξη
αυτού και το αργότερο μέχρι την διενέργεια της πιστοποίησης των δαπανών.
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Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο βαθμό που απασχολούνται
στο έργο.
Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία καθορίζεται η ομάδα έργου του
φορέα που θα ασχοληθεί με το έργο, στον καταμερισμό των καθηκόντων τους, στον
επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, και στον τρόπο απασχόλησής τους στην πράξη
(εντός ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετη απασχόληση), στον υπεύθυνο του
έργου και στον ή στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων
και στον ή στους υπεύθυνους για την πληρωμή τους.
Μηνιαία ή/και συνολικά αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα
αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά
ημέρα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, δηλαδή σε συγχρηματοδοτούμενες
και επιχορηγούμενες δράσεις (Global time sheets), ο τόπος παροχής της εργασίας και το
αντικείμενο, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο και τον υπεύθυνο του έργου. Για τις
περιπτώσεις που το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στην πράξη για το σύνολο του
συμβατικού του χρόνου δεν απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης, αλλά
βεβαίωση του υπευθύνου του έργου για την απασχόληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
σχετική απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου.
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι οι δαπάνες αφορούν στα
συγκεκριμένα έργα και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική
Εκθέσεις πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.
Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών, και
Απόδοση του φόρου εισοδήματος.

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο
εργαζόμενος, έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος, καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
(όπου απαιτείται). Ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να έχει καταβληθεί είτε μέχρι την λήξη του
έργου , προκειμένου να είναι επιλέξιμες, είτε μετά την λήξη αυτού και το αργότερο μέχρι την
διενέργεια της πιστοποίησης των δαπανών.
Β1.

Δαπάνες για όργανα, μηχανήματα, εξοπλισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού είναι η εγγραφή του σε
βιβλίο παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΒΣ.
Απαραίτητα παραστατικά τεκμηρίωσης δαπανών:
•

Τα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή προς την επιχείρηση. Στα
παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και να περιγράφεται
αναλυτικά ο εξοπλισμός ή η εργασία διαμόρφωσης ή το λογισμικό.

•

Οι εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/ αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές
αποδείξεις προμηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού ή/και καρτέλα
προμηθευτή και κίνηση ταμείου.

•

Σε περίπτωση εισαγωγής του εξοπλισμού από το εξωτερικό όλα τα κατά νόμο παραστατικά,
π.χ. προτιμολόγιο (proforma invoice).

•

Λογιστικές εγγραφές, οι οποίες πιστοποιούν το ποσοστό απόσβεσης του εξοπλισμού.

•

Δικαιολογητικό για το «καινούργιες» πίσω από κάθε τιμολόγιο.







Οποιοδήποτε παραστατικό μεταφοράς απαιτείται κατά περίπτωση (CMR, Packing List, Bill
of Landing, Documento di Transporto, κλπ), ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τον τρόπο
μεταφοράς (πχ. οδικώς, μέσω πλοίου, κλπ,) του εξοπλισμού, σε περίπτωση προμήθειας του
από το εξωτερικό.
Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής.
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούργιες, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης
κυριότητας με αναφορά στο σειριακό αριθμό (serial number) των μηχανημάτων και του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης για τα παραγωγικά μηχανήματα.
Επιπλέον των ανωτέρω, και μόνο στις περιπτώσεις που το μηχάνημα είναι ιδιοκατασκευή από
τον προμηθευτή, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης ανάλυση κόστους.
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Γ1.

Σε περίπτωση εξοπλισμού μέσω LEASING, αντίγραφο της σύμβασης Leasing με πρόβλεψη η
κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη του LEASING.
Επίσης σε περίπτωση εξοπλισμού μέσω LEASING, κυριότητα στο φορέα της επένδυσης.
Φωτογραφίες.
Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις.
Τιμολόγια, Δελτία αποστολής (και στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας), ΤΠΥ, κλπ. σχετικά
παραστατικά.
Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή όποια άλλη μορφή έγκρισης
εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ή τακτοποίηση/ νομιμοποίηση χώρου εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
Για τη διοικητική επαλήθευση αρκεί να προσκομιστούν οι σχετικές αιτήσεις/βεβαιώσεις περί
υποβολής αίτησης έκδοσης κάποιου εκ των ανωτέρω εγγράφων.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/
Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο
χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή η
παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει
να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Συμβάσεις θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ για τις κτιριακές επεμβάσεις που έλαβαν
χώρα, εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία
Τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών, επιμετρήσεις και ανάλυση κόστους εργασιών
του προμηθευτή ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από μηχανικό με σχετική
αρμοδιότητα, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες κατά την επαλήθευση
Φωτογραφίες

Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»/ υπεργολαβία.

Απαραίτητα παραστατικά τεκμηρίωσης δαπανών:




Συμβάσεις ανάθεσης έργου. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις ανάθεσης έργου θα πρέπει να
αναφέρονται σαφώς στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο και όχι σε
γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο, που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης, το ποσό της αμοιβής για το συγκεκριμένο έργο, καθώς
και τα τελικά ελέγξιμα παραδοτέα του. Σε περίπτωση, που η σύμβαση περιλαμβάνει
περισσότερα του ενός αντικείμενα ή έργα, θα πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς το φυσικό
αντικείμενο, η αμοιβή και τα παραδοτέα, που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο. Οι
συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τιμολόγιο/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ/ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (με τις
προϋποθέσεις, που ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις). Στο ΤΠΥ/ΑΠΥ ή στην απόδειξη
δαπάνης οφείλεται να αναγράφεται το συγκεκριμένο έργο και να γίνεται σαφής επιμερισμός
της αμοιβής, σε περίπτωση, που το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα/
έργα.

Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές συμβάσεις/αποδείξεις δεν περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία θα
θεωρούνται μη-επιλέξιμες. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται εξοφλημένες, εφόσον έχει
αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος (όπου απαιτείται), είτε μέχρι την λήξη του έργου είτε
μετά την λήξη του έργου προκειμένου να είναι επιλέξιμος, είτε μέχρι την λήξη του
έργου είτε μετά την λήξη του έργου προκειμένου να είναι επιλέξιμος, είτε μέχρι την
διενέργεια της πιστοποίησης των δαπανών.
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Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» που αγοράστηκαν ή
ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες
απόκτησης επικύρωσης & προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό
ή/και στο εξωτερικό.
Τιμολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά αγοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας
Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις, εφόσον συντάχθηκαν ή απαιτούνται από
τη φορολογική νομοθεσία
Τυχόν άδειες χρήσης / εκμετάλλευσης

Δ1. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Μετακινήσεις και λοιπές
δαπάνες.
Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες μετακινήσεων, καθώς και αυτών που συνδυάζονται με
δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου, είναι τα παρακάτω:










Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου σχετικά με την έγκριση των μετακινήσεων μελών της
ερευνητικής ομάδας και ποιες δαπάνες καλύπτει ο φορέας στις μετακινήσεις για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μία φορά από κάθε
δικαιούχο και αφορά το σύνολο των μετακινήσεων του έργου
Σχετικό εξοδολόγιο/έντυπο μετακίνησης για κάθε μετακίνηση, όπου αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της ομάδας έργου, που μετακινείται, ο προορισμός του, η αιτία
της μετακίνησης και αναλύονται οι δαπάνες αυτής.
Παραστατικά, που αφορούν στις δαπάνες της μετακίνησης, που περιλαμβάνονται στο
σχετικό εξοδολόγιο/έντυπο μετακίνησης (π.χ. εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγιο
ξενοδοχείου, δαπάνες διατροφής όσον αφορά αλλοδαπούς εταίρους κλπ).
Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές
αποδείξεις προμηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, καρτέλα
προμηθευτή & κίνηση ταμείου.
Ατζέντα συμμετεχόντων

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες των μετακινήσεων θα πρέπει να εναρμονίζονται με τον ενδεικτικό
πίνακα μετακινήσεων-συναντήσεων όπως εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων
των μετακινήσεων συντονισμού, προβολής, ενημέρωσης κ.λπ. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δ2. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Αναλώσιμα και πρόσθετα
έξοδα.
Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή:


Συμβάσεις ανάθεσης έργου. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις ανάθεσης έργου θα πρέπει να
αναφέρονται σαφώς στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο και όχι σε
γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο, που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης, το ποσό της αμοιβής για το συγκεκριμένο έργο, καθώς
και τα τελικά ελέγξιμα παραδοτέα του. Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και
θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.



Τιμολόγιο/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ/ΑΠΥ). Στο ΤΠΥ/ΑΠΥ οφείλεται να
αναγράφεται το συγκεκριμένο έργο.



Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές
αποδείξεις προμηθευτή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού.
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Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συμβουλευτικών υπηρεσιών
Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις
Αντίγραφο μελετών και ερευνών κάθε μορφής

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28
Οι δαπάνες της εν λόγω κατηγορίας είναι επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και παραστατικά, που τηρούνται στα λογιστήρια του δικαιούχου, έχουν εκδοθεί
κατά την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Α.





Β.









Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο
εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό.
Τιμολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά
Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις, εφόσον συντάχθηκαν ή απαιτούνται από
τη φορολογική νομοθεσία
Τυχόν άδειες χρήσης / εκμετάλλευσης

Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από
μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν
δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά
άλλο προσωπικό.
Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία καθορίζεται η ομάδα έργου του
φορέα που θα ασχοληθεί με το έργο, στον καταμερισμό των καθηκόντων τους, στον
επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, και στον τρόπο απασχόλησής τους στην πράξη
(εντός ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετη απασχόληση), στον υπεύθυνο του
έργου και στον ή στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων
και στον ή στους υπεύθυνους για την πληρωμή τους.
Μηνιαία ή/και συνολικά αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα
αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησης ανά
ημέρα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, δηλαδή σε συγχρηματοδοτούμενες
και επιχορηγούμενες δράσεις (Global time sheets), ο τόπος παροχής της εργασίας και το
αντικείμενο, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο και τον υπεύθυνο του έργου. Ο
υπολογισμός του ωριαίου κόστους απασχόλησης του προσωπικού προκύπτει από την
διαίρεση των συνολικών ετήσιων αποδοχών του με το 1720, που είναι οι μέσες ετήσιες
ώρες απασχόλησης ενός εργαζόμενου με μισθωτή σχέση εργασίας. Για τις περιπτώσεις που το
φυσικό πρόσωπο απασχολείται στην πράξη για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου δεν
απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης, αλλά βεβαίωση του υπευθύνου του έργου
για την απασχόληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της διοίκησης του
δικαιούχου.
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι οι δαπάνες αφορούν στα
συγκεκριμένα έργα και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική
Εκθέσεις πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.
Μισθολογικές καταστάσεις, που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο
λογιστηρίου του φορέα και θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του φορέα. Στις καταστάσεις
θα πρέπει να φαίνονται το ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, οι αντίστοιχες
εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από
το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου για το τελευταίο έτος οικονομικής χρήσης. Στις
μισθολογικές καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζονται διακριτά οι αποζημιώσεις για την
υπερωριακή και την πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού
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Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους.
Απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και
Απόδοση του φόρου εισοδήματος.

Οι μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αμοιβής, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού εκτός κερδών, την
αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, όπου
δηλώθηκε η αμοιβή αυτή.
Για τη διασταύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας, που αναφέρονται στις μηνιαίες μισθολογικές
καταστάσεις των ετών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οι
αντίστοιχες ΑΠΔ.
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο
εργαζόμενος, έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος, καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
(όπου απαιτείται). Ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να έχουν
καταβληθεί είτε μέχρι την λήξη του έργου , προκειμένου να είναι επιλέξιμες, είτε μετά την λήξη
αυτού και το αργότερο μέχρι την διενέργεια της πιστοποίησης των δαπανών.

Γ.





Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της
καινοτομίας.
Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συμβουλευτικών ή/και άλλων υπηρεσιών
Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις
Αντίγραφο παραδοτέων

Για το φυσικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :


Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα
παραστατικά (τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις
προσφορές που υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα
πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι
ποσότητες που τιμολογούνται και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης του
φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης και τις σχετικές προσφορές.



Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένος και
σε πλήρη λειτουργία και να συμβαδίζει με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα παραστατικά και
στην αντίστοιχη βεβαίωση του προμηθευτή για το καινούργιο και αμεταχείριστο του, καθώς
και περί της μη παρακράτησης της κυριότητας. Επίσης, να συνάδει με το δηλούμενο προς
ενίσχυση ΚΑΔ.



Για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, να αναγράφονται στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών
έγγραφα, οι αντίστοιχοι σειριακοί αριθμοί (serial numbers).



Για τις περιπτώσεις λογισμικού-εφαρμογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση στα
παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) ή/και οι
αριθμοί αδειών χρήσης (license numbers) ή/και οι κωδικοί πελάτη (customer numbers) από
την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή.



Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, όταν αυτά απαιτούνται ως παραδοτέα ή όταν συντάσσονται με
βούληση των αντισυμβαλλόμενων, θα πρέπει να είναι :
α) κατατεθειμένα στην αρμόδια ΔΥΟ, και
β) εξοφλημένα στο σύνολο τους για τις αιτηθείσες δαπάνες, πριν την πιστοποίηση των
σχετικών δαπανών, ανεξαρτήτως του ισχύοντος εγκεκριμένου ποσού για αυτές. Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες, το ποσό που θα υποβληθεί για τις αιτηθείσες δαπάνες είναι
μικρότερο ή μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν υπάρχει
άλλη απαίτηση από τα δύο μέρη, τότε θα προσκομίζεται λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού ή
Υπεύθυνη Δήλωση, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν
υπάρχει άλλη οικονομική ή οποιασδήποτε μορφής απαίτηση για τις εν λόγω δαπάνες.
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Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου μπορούν να ζητήσουν
οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου
και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης. Π.χ. εφόσον
απαιτείται, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει εκδοθεί η σχετική άδειας λειτουργίας.



Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου παρέχοντας κάθε
δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του
ελέγχου και να παρίστανται κατά τη επιτόπια επαλήθευση (τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα παραδοτέα όσον αφορά στο Οικονομικό Αντικείμενο, έχουν ως ακολούθως :








Παραστατικά τιμολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.1.6.1
Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής προκαταβολών σε προμηθευτές συνοδευόμενα από
προσφορά ή ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους συναλλαγής
Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις σύμφωνα με Κεφάλαιο Ι.1.6.1
Μητρώο Παγίων, εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης
Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης και στοιχεία εκταμίευσης εφόσον εκχωρήθηκε η
Δημόσια Χρηματοδότηση
Δανειακή Σύμβαση και στοιχεία εκταμίευσης εφόσον χρησιμοποιήθηκε δάνειο στην
επένδυση

Για το οικονομικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :


Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική φορολογική
νομοθεσία φορολογικά και λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες προμηθευτών,
καρτέλες ταμείου, καρτέλες λογαριασμών, εξοφλητικές αποδείξεις, ενημερωτικά (extrait)
συναλλαγών, ΤΠΥ, ΔΑ, ΤΔΑ, παραστατικά μεταφοράς από εξωτερικό, κλπ.) για την
τεκμηρίωση της ορθής υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου.



Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης, παροχής υπηρεσιών
και λοιπά παραστατικά τιμολόγησης του προμηθευτή προς την επιχείρηση.



Είναι δυνατή η πιστοποίηση της μερικής εξόφλησης των παραστατικών κατά τις Ενδιάμεσες
Επαληθεύσεις με τη μορφή προκαταβολών προς τους προμηθευτές, με την προϋπόθεση ότι οι
προκαταβολές αυτές δεν θα ξεπερνούν το 50% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
οικονομικού αντικειμένου και ότι τα παραστατικά των δαπανών (για τα οποία έχουν δοθεί
προκαταβολές) θα έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την ολοκλήρωση του έργου.



Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία/ΑΦΜ του προμηθευτή, να
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι συμβατή με την
ανάλυση του φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης) και οι ποσότητες (ή
διάρκεια υπηρεσιών).



Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που
εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να
μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ.



Για όλες τις πληρωμές της επιχείρησης να υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις ή έγγραφα
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας από τους προμηθευτές.



Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (να είναι σαφής και διαχωρίσιμη
κάθε δαπάνη μέχρι επιπέδου Κατηγορίας Δαπανών για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από
πλευράς προμηθευτών).



Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των δαπανών
μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής
εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης
ένταξης.
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Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου, παρέχοντας
κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση
του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση (τουλάχιστον ο Υπεύθυνος
Έργου).

Πέραν των παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που καθορίστηκαν στις
προηγούμενες σελίδες, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου
απαιτείται να πληρούνται όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας www.gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
2. Tροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν
υπάρξει.
3. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού.
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών.
5. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε
εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.
6. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση
εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση, ή Υπεύθυνη Δήλωση
νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει
εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
7. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας.
8. Τιμολόγιο-α παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών.
9. Στις επόμενες μετά την πρώτη δόσεις της χρηματοδότησης και όταν
απαιτούνται πολλές πληρωμές, βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η
πληρωμή από το νομικό πρόσωπο σημαντικού τμήματος (της τάξης του
70%) των προηγούμενων δόσεων της χρηματοδότησης ή ότι έχουν γίνει
αποδεκτές από την αρμόδια αρχή διαχείρισης ισόποσες δαπάνες με
μεθόδους απλοποιημένου κόστους.
10.Επισυνάπτεται κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται.
Στην κατάσταση αυτή, ο φορέας που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα
αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό του, όπως στην πρώτη πληρωμή
ή προκαταβολή, όλα τα στοιχεία του φακέλου που τηρεί ο φορέας για την
ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της, την Ε/Ε
καλής εκτέλεσης, και λοιπές βεβαιώσεις. Επίσης, πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η
υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με την Πρόσκληση.
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