
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  
πρόσκληση 10.3.2017  

 
 

Λέλα Πουλακάκη  
Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 



Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ 

 ΕΣΠΑ 2014 – 2020  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) 

 Άξονας 1, 1Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες,  

 Προτεραιότητα ΕΤΠΑ:  

 1β Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας 
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Στόχοι 

 Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών 
για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
σύμφωνα με την RIS3 

 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη 
βιώσιμη εξειδίκευση  

 Αύξηση των θέσεων εργασίας που αφορούν έρευνα 

 Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας  σε 

 υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες,  

 παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας 

 Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και της 
οικονομίας 
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 Νομοθετικό πλαίσιο 

 Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 
Έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 198/01)  (C262) 

 Κανονισμός ΕΕ 651/2014 της 17.6.2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (L187) 

 Άρθρα 19, 25, 28 

 ν 4314/2014 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) ως ισχύει 

 ν 4310/2014 (νόμος Έρευνας) , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τους  ν 4386/2016 , ν 4452/2017  
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Παρεμβάσεις 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις        56 εκ € 

 Υποστήριξη της έρευνας, προώθηση της καινοτομίας, ενίσχυση της 
δικτύωσης των ΜΜΕ     

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς   200 εκ € 

 Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων      24 εκ € 

 Προώθηση της έρευνας στο επόμενο επίπεδο της τεχνολογικής 
ετοιμότητας έχοντας ως βάση αποτελέσματα από προηγούμενα 
ερευνητικά έργα 

 

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 280 εκ € 

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Παρέμβαση I 
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Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις      56 εκ € 

 Υποστήριξη της έρευνας, προώθηση της καινοτομίας, 
ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ 

Αφορά: 

 Μεμονωμένες MME ή  

 ομάδες ΜΜΕ που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 

Συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου έως: 

 200.000€  αν συμμετέχει μία επιχείρηση 

 350.000€  αν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις 

 450.000€ αν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις 

 500.000€ αν συμμετέχουν περισσότερες από τρεις 



Παρέμβαση IΙ 
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ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς   200 εκ € 
 Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών 

 Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις και Ερευνητικοί 
Οργανισμοί 

 Τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένας Ερευνητικός Οργανισμός 
 Δύναται να συμμετάσχει και ένας ή περισσότεροι Φορείς που 

αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί 
 
 Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων  

 ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση  

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

 

 Συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου έως 1.000.000€ 
 



Παρέμβαση IΙI 
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ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων       24 εκ € 

 Προώθηση της έρευνας στο επόμενο επίπεδο της 
τεχνολογικής ετοιμότητας έχοντας ως βάση αποτελέσματα 
από προηγούμενα ερευνητικά έργα 

 

 Μεμονωμένες Μικρές, Μεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις 

 ανεξάρτητα από την ημερομηνία ίδρυσής τους 

 

 Συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου έως 2.000.000€ 

 



Θεματικοί τομείς (1) 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
Δημόσια Δαπάνη 

(εκατομύρια €) 

Υλικά - Κατασκευές 22 

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες 

16 

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 46 

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 40 

Υγεία & Φάρμακα 51 

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 12 

Ενέργεια 31 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 52 

Αναδυόμενες Τεχνολογίες 10 

ΣΥΝΟΛΟ 280 



Θεματικοί τομείς  (2) 
1ος γύρος Επιχειρηματικής ανακάλυψης: 2013 -2015 
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Με βάση τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), η ΓΓΕΤ 
ακολούθησε νέα μεθοδολογία σχεδιασμού: 
 Με Συμμετοχική διαδικασία –ανοικτες πλατφόρμες για τη 

διαμόρφωση κοινού οράματος:  
 παραγωγικός ιστός, ερευνητικοί- ακαδημαϊκοί φορείς, εθνικές/ περιφερειακές 

αρχές, φορείς χρηματοδότησης  

 Επιχειρηματική Ανακάλυψη:  
 Εντοπισμός νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με την αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας  

 Τομεακή διάσταση:  
 Επικέντρωση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 

ανά τομέα, όχι οριζόντιες δράσεις χωρίς θεματική εξειδίκευση  

 Δυναμική εφαρμογή 
 στο χρόνο, στοχοθέτηση, παρακολούθηση, επικαιροποίηση, αναμόρφωση 

επιλογών 

 



Θεματικοί τομείς (3) 
2ος γύρος Επιχειρηματικής ανακάλυψης (2015 -2016) 
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Παράμετροι: 

 Ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων  

 Ύπαρξη αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού  

 Σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές Επιπτώσεις  

 Τεχνολογική Αναβάθμιση του τομέα /κλάδου  

 Εξαγώγιμος χαρακτήρας προϊόντος / υπηρεσίας 

 

Η εξειδίκευση των θεματικών τομέων στο www.gsrt.gr και στο 
www.eyde-etak.gr     

 

Παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης 



Ταυτότητα (1) 
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Ανοιχτή πρόσκληση με ενιαία αναλυτική πρόσκληση 

Τρεις κύκλοι: Μάιος 2017, Απρίλιος 2018, Απρίλιος 2019 

Διάρκεια  έργων: max τρία έτη 

Δικαιούχοι: 

 Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία ίδρυσής τους 

 Κατά την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να διατηρούν 
εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα 

 Εξαιρούνται προβληματικές ή επιχειρήσεις με εκκρεμούσα 
απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ 

Ερευνητικοί Οργανισμοί (ΑΕΙ – ΕΚ), Λοιποί φορείς 
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 Έμφαση στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις  
του έργου  

 Ηλεκτρονική υποβολή  αιτήσεων 
χρηματοδότησης  μέσω ΠΣΚΕ  χωρίς 
δικαιολογητικά  

 Υποβολή δικαιολογητικών: μόνον τα δυνητικά 
εντασσόμενα έργα  

 Πρόβλεψη για Ενστάσεις – αντιρρήσεις 

 Προκαταβολή έως 40% της ΔΔ με ισόποση 
εγγυητική  



Ταυτότητα (3) 
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 Απλουστεύσεις: 

Περισσότερες πιστοποιήσεις με στόχο την καλύτερη ροή 
χρηματοδότησης με χρηματορροή ανά συνδικαιούχο 

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας με ευθύνη του 
δικαιούχου 

Όργανο επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών για κάθε 
έργο  

Χρήση υπηρεσιών ορκωτών λογιστών   

Ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε αιτήματα 
τροποποίησης, πιστοποίησης , αντιρρήσεις κλπ 
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 Χρήση του ΠΣΚΕ σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης  

 Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και 
υποστήριξη των δικαιούχων  
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ΕΕ 651/2014 – άρθρα 19, 25, 28  
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 Ενισχύσεις για Δραστηριότητες ΕΤΑΚ: 

 Βιομηχανική έρευνα   

Πειραματική ανάπτυξη   

Μελέτες σκοπιμότητας 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

Καινοτομία για ΜΜΕ 

 

Συνδυασμός δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και επιλέξιμων 
δαπανών 

 



Ένταση ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

 Βιομηχανική έρευνα     50%     (έως και 80%) 
 Πειραματική ανάπτυξη     25%     (έως και 60%) 
 Μελέτες σκοπιμότητας    50%     (έως και 70%) 
 Καινοτομία για ΜΜΕ    50%  
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις   50% 

 

Η ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αυξάνεται με προϋποθέσεις: 

 Συμμετοχή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης  

Πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων  ή επιχειρήσεων και 
ερευνητικού οργανισμού 

 Ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας 

 

Για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς 100%  εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της ανακοίνωσης 2014/C 198/01 της Επιτροπής 
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Α΄ κύκλος 
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Προϋπολογισμός Δημόσιας δαπάνης    126 εκ€ 

 

Έναρξη υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων, χωρίς δικαιολογητικά  

www.ependyseis.gr/mis 

 Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00  

 

 Λήξη υποβολής  

 Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ώρα 16:00   
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Ημερίδες – Σεμινάρια:  

Παρουσίαση της πρόσκλησης και της διαδικασίας υποβολής 
μέσω του ΠΣΚΕ  

Αθήνα, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Λάρισα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα, Πάτρα 

Αξιοποίηση και συνεργασία με πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης  

Help Desk για ΠΣΚΕ 

FAQs στο www.eyde-etak.gr 

Χρήση – εκμετάλλευση social media 

 

Δημοσιότητα (1) 



Δημοσιότητα (2) 

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 21 

Μητρώο Αξιολογητών ν4310/2014 , ν4386/2016, ν4452/2017 
 www.gsrt.gr 

 

Αναλυτικές πληροφορίες :  

 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδα Α 

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλ 801 11 36 300 

 ww.eyde-etak.gr 
 www.gsrt.gr 
 www.ependyseis.gr 
 www.antagonistikotita.gr 
 www.espa.gr 

 

Ερωτήσεις με email στο unitA.eyde@gsrt.gr 
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Επιλογή και έγκριση (αξιολόγηση) 
 Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Βασίλης Γέρος, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
 Μαρία Κουτσοπούλου, στέλεχος Μονάδας Α΄ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

 


