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Εληαία Δξάζε Κξαηηθώλ Εληζρύζεωλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & 

Καηλνηνκίαο «Εξεπλώ– Δεκηνπξγώ– Καηλνηνκώ» 
 

1. Δηθαηνύρνη 
- Δπηρεηξήζεηο (θάζε κνλάδα, πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα) 
- Δξεπλεηηθνί Οξγαληζκνί (θάζε νληόηεηα πξσηαξρηθόο ζθνπόο ησλ νπνίσλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε 

αλεμάξηεηε δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο, βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ή ε 
επξεία δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελ ιόγσ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηδαζθαιία, ηε 
δεκνζίεπζε ή ηε κεηαθνξά γλώζεσλ.)π.ρ. Παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ, Ιλζηηηνύηα, Μνπζεία, Γεκόζηα 
Ννζνθνκεία, ΝΠΙΓ, Κνηλσθειή Ιδξύκαηα. 
 

2. Επηιέμηκα ζρέδηα 
Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο Γξάζεο ζα πξέπεη λα 
πξνσζνύλ ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη λα εληάζζνληαη ζε κία από ηηο 
αθόινπζεο ηξεηο (3) παξεκβάζεηο: 

I. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο 
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ε πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε 
ελίζρπζε ηεο δηθηύσζεο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η παξέκβαζε απεπζύλεηαη ζε πθηζηάκελεο 
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ίδξπζεο. Γπλεηηθνί δηθαηνύρνη είλαη είηε κηα 
Μηθξνκεζαία Δπηρείξεζε (ΜΜΔ) είηε Οκάδεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), αλεμάξηεησλ κεηαμύ 
ηνπο. 
II. πκπξάμεηο Επηρεηξήζεωλ κε Εξεπλεηηθνύο Οξγαληζκνύο 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ 
νξγαληζκώλ. Σε ζπκπξάμεηο δύν ή ηξηώλ ή ηεζζάξσλ εηαίξσλ – θνξέσλ ν έλαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα 
λα είλαη επηρείξεζε. Σε ζπκπξάμεηο πεξηζζνηέξσλ ησλ ηεζζάξσλ εηαίξσλ - θνξέσλ νη δύν ζα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα είλαη επηρεηξήζεηο. 
III. Αμηνπνίεζε Εξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάηωλ 
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε πξνώζεζε ηεο έξεπλαο ζε επόκελν επίπεδν ηερλνινγηθήο 
εηνηκόηεηαο, έρνληαο σο βάζε απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε πξνεγνύκελα εξεπλεηηθά έξγα. 
Γπλεηηθνί δηθαηνύρνη είλαη πθηζηάκελεο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 
εκεξνκελίαο ίδξπζεο. 
 

3. Επηιέμηκνη Σνκείο Δξαζηεξηόηεηαο/Θεκαηηθνί Σνκείο  
Θεκαηηθνί Σνκείο Δεκόζηα Δαπάλε 

2017-2019 
(εθαη.€) 

Υιηθά - Καηαζθεπέο 22 

Τνπξηζκόο, Πνιηηηζκόο & Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο 6 

Αγξνδηαηξνθή & Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 46 

Πεξηβάιινλ & Βηώζηκε Αλάπηπμε 40 

Υγεία & Φάξκαθα 51 

Μεηαθνξέο & Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 12 

Δλέξγεηα 31 

Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ 52 

Αλαδπόκελεο Τερλνινγίεο 10 

ύλνιν 280 
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Κάζε ζεκαηηθόο ηνκέαο εμεηδηθεύεηαη πεξαηηέξω ζε ζεκαηηθνύο ππνηνκείο ζύκθσλα κε ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο Σηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζε Δζληθό επίπεδν (national RIS3). Η πεξαηηέξω 
εμεηδίθεπζε αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα III. 

 

4. Επηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηεο/δαπάλεο  
Γηα ην ζύλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, νη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε δαπάλεο 
ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηηο αθόινπζεο επηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηεο 
- δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ πιήξσο ζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: βηνκεραληθή έξεπλα, πεηξακαηηθή αλάπηπμε, κειέηεο 
ζθνπηκόηεηαο 

- δξαζηεξηόηεηεο θαηλνηνκίαο 
- ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο (κόλν γηα ΜΜΔ) 

Επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη θάηωζη:  
α. Δαπάλεο πξνζωπηθνύ: Μέγηζην επηρνξεγνύκελν κηθηό θόζηνο αλά αλζξσπνκήλα:  3000 

επξώ. 

β. Δαπάλεο νξγάλωλ & εμνπιηζκνύ: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο ζηνλ βαζκό θαη γηα όζν ρξόλν 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην έξγν. 

γ. Δαπάλεο γηα θηίξηα θαη γήπεδα. Μόλνλ δαπάλεο απόζβεζεο. 

δ. Δαπάλεο γηα αλάζεζε έξεπλαο επί ζπκβάζεη: 

- Έξεπλα επί ζπκβάζεη (κέζσ ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ (ππεξγνιαβίεο) ζε θπζηθά 
θαη λνκηθά πξόζσπα). 

- Γλώζεηο θαη δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο. 
- Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο από εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο, π.ρ. εθπόλεζε 

κειεηώλ, εκπεηξνγλσκνζύλε, κε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ, νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην έξγν). 

ε. Πξόζζεηα γεληθά έμνδα θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ είλαη άκεζν απνηέιεζκα 

ηνπ έξγνπ 

- Γαπάλεο ηαμηδηώλ. 
- Γαπάλεο δεκνζηόηεηαο. 
- Αλαιώζηκα. 
- Ακνηβή νξθσηνύ ινγηζηή/ειεγθηή. 
- Γαπάλεο πξνζαξκνγώλ γηα άηνκα κε αλαπεξία. 
- Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

ζη. Δαπάλεο δηεμαγωγήο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο. 

Εηδηθά γηα ηηο ΜΜΕ θαη γηα εξεπλεηηθνύο νξγαληζκνύο 
δ. Δαπάλεο θαηλνηνκίαο 

- Γαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (δαπάλεο γηα ηελ απόθηεζε (obtaining), ηελ 
επηθύξσζε θαη ηελ πξνζηαζία δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη ινηπώλ άπισλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ). 

- Γαπάλεο απόζπαζεο πξνζσπηθνύ πςειήο εηδίθεπζεο. 
- Γαπάλεο γηα ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο( δαπάλεο γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο π.ρ. ζπλδξνκή θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο ηνκείο ηεο 
κεηαθνξάο γλώζεσλ, παξνρή ρώξσλ γξαθείσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, βηβιηνζεθώλ, έξεπλαο 
αγνξάο, ρξήζεο εξγαζηεξίνπ, ζήκαλζεο πνηόηεηαο, δνθηκώλ θαη πηζηνπνίεζεο. 

ε. Δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο. 

ζ. Έκκεζεο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη έκκεζεο δαπάλεο δελ 

εθαξκόδνληαη. Γηα ηνπο εξεπλεηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ σο ζπλδηθαηνύρνη ζε 

ζπλεξγαηηθά έξγα ηεο Παξέκβαζεο ΙΙ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ ΓΔΝ ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζε επζεία ζπζρέηηζε κε ηηο άκεζεο δαπάλεο 
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ηνπ έξγνπ. Οη έκκεζεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο ρσξίο πξνζθόκηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαζηαηηθώλ θαη ππνινγίδνληαη κε ζηαζεξό πνζνζηό 15% ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλώλ 

πξνζσπηθνύ. 

εκαληηθό. Γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, ε ελίζρπζε 
έρεη ραξαθηήξα θηλήηξνπ θαη επνκέλσο ν δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη αίηεζε ελίζρπζεο πξηλ 
από ηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ γηα ην έξγν. 

 

5. Όξηα πξνϋπνινγηζκνύ αηηήζεωλ ζηήξημεο 

Παξέκβαζε 
Αλώηαηνο 

αηηνύκελνο θαη επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο 

Ι Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο 

Επηρεηξήζεηο 

200.000€ εάλ ζπκκεηέρεη κία επηρείξεζε 

350.000€ εάλ ζπκκεηέρνπλ δύν επηρεηξήζεηο 

450.000€ εάλ ζπκκεηέρνπλ ηξείο επηρεηξήζεηο 

500.000€ εάλ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 

ηξηώλ επηρεηξήζεηο 

II πκπξάμεηο Επηρεηξήζεωλ κε Εξεπλεηηθνύο 

Οξγαληζκνύο 
1.000.000€ 

ΙII Αμηνπνίεζε Εξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάηωλ 2.000.000€ 

 

6. Έληαζε ελίζρπζεο 
 
Παξέκβαζε I: Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο 

Επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα  
Μεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο 
Μηθξέο 

επηρεηξήζεηο 

Έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Βηνκεραληθή έξεπλα 60% 70% 

Βηνκεραληθή έξεπλα ππό πξνϋπνζέζεηο 75% 80% 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε 35% 45% 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε ππό 

πξνϋπνζέζεηο 
50% 60% 

Μειέηε ζθνπηκόηεηαο 60% 70% 

Καηλνηνκία γηα ΜΜΔ 50% 50% 

Σπκκεηνρή ΜΜΔ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο 50% 50% 

 
Παξέκβαζε II: πκπξάμεηο Επηρεηξήζεωλ κε Εξεπλεηηθνύο Οξγαληζκνύο 

Επηιέμηκε 

δξαζηεξηόηεηα 
 

Μεγάιεο 

Δπηρεηξήζεηο 

Μεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο 

Μηθξέο 

επηρεηξήζεηο 

Έξγα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο 

Βηνκεραληθή έξεπλα 50% 60% 70% 

Βηνκεραληθή έξεπλα ππό 

πξνϋπνζέζεηο 
65% 75% 80% 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε 25% 35% 45% 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε ππό 

πξνϋπνζέζεηο 
40% 50% 60% 

Μειέηε ζθνπηκόηεηαο 50% 60% 70% 

Καηλνηνκία γηα ΜΜΔ 0% 50% 50% 

Σπκκεηνρή ΜΜΔ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο 0% 50% 50% 

 
Παξέκβαζε III: Αμηνπνίεζε Εξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάηωλ 

Επηιέμηκε 

δξαζηεξηόηεηα 
 

Μεγάιεο 

Δπηρεηξήζεηο 

Μεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο 

Μηθξέο 

επηρεηξήζεηο 

Έξγα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε 25% 35% 45% 

Πεηξακαηηθή αλάπηπμε ππό 

πξνϋπνζέζεηο 
40% 50% 60% 

Μειέηε ζθνπηκόηεηαο 50% 60% 70% 

Καηλνηνκία γηα ΜΜΔ 0% 50% 50% 

Σπκκεηνρή ΜΜΔ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο 0% 50% 50% 
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7. Δηάξθεηα πινπνίεζεο 
Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ππνβαιινκέλσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 36 κήλεο. 
 

8. Χξνλνδηάγξακκα 2017 (Ά Κύθινο) 
Πέκπηε 23 Μαξηίνπ 2017 θαη ώξα 15.00 - Σεηάξηε 17 Μαΐνπ 2017 θαη ώξα 16:00. 
Οη δηθαηνύρνη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο 
ρξεκαηνδόηεζεο. Δηόξζωζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξωζε ηωλ αηηήζεωλ, ζπκπιήξσζε ηπρόλ 
ειιεηπόλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ, δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ 
νινθιήξωζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Επηηξέπεηαη ε αθύξωζε ηεο 
ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξόηαζεο από ηνλ δηθαηνύρν ππό ηελ πξνϋπόζεζε 
λα ππνβιεζεί αίηεζε αθύξσζεο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έωο θαη δύν εξγάζηκωλ 
εκεξώλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ 
ρξεκαηνδόηεζεο, ζηελ Δξάζε ήηνη έωο θαη ηελ Παξαζθεπή 12 Μαΐνπ 2017 θαη ώξα 16:00. 
 

9. Δεκνζία Δαπάλε 2017 (Ά Κύθινο) 
Ο πξνϋπνινγηζκόο (Γεκόζηα Γαπάλε) ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Α’ θύθινπ αλέξρεηαη ζε 126.000.000€. 

- Παξέκβαζε Ι: 25.000.000€. 
- Παξέκβαζε ΙΙ: 90.000.000€. 
- Παξέκβαζε ΙΙΙ: 11.000.000€. 

 
Η εηαηξεία καο, . ΑΜΟΙΡΑ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗ Ο.Ε. κε δηαθξηηηθό ηίηιν ena ύκβνπινη 
Αλάπηπμεο, δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ επηηπρή ζύληαμε επελδπηηθώλ πξνηάζεσλ. Γηα νπνηαδήπνηε 
επηπιένλ πιεξνθνξία παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο  ζην ηει: 2541083370 ή επηζθεθζείηε καο 
ζηα γξαθεία καο ζην 3ν ρικ Ξάλζεο – Καβάιαο. 
 
 


