B’ Κύκλος - Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Περίληψη Παρέμβασης III: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»
1. Η φυσιογνωμία της Δράσης
Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται
από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό
Δημόσιο, με συνολική δημόσια δαπάνη 542,5 εκ ευρώ.
Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας1.
Οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 ως ισχύει.
Ο Β΄ Κύκλος της Δράσης έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ.
Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», συνολικού προϋπολογισμού
20.000.000 ευρώ στον Β΄Κύκλο, έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο
τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα
ερευνητικά έργα.
Η Δράση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, η οποία έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) σύμφωνα με την με Α.Π. 5640/1178
Α1 (ΦΕΚ Β΄ 3425/25.10.2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2.

Δυνητικοί
δικαιούχοι
Αποτελεσμάτων»

παρέμβασης

ΙΙΙ

«Αξιοποίηση

Ερευνητικών

Η Παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και
ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο ΕΤΑΚ, το αντικείμενο του οποίου
εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας, που ανταποκρίνονται στα
συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) και στους
οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ2.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα,
ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

 Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης να λειτουργεί νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά
την υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την
ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι
σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης.
Εξαιρούνται:





οι επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης
της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές
ενισχύσεις.
οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014.
οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

Όμως, αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης αλλά
έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που
έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

 Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλει μία επιχείρηση.
 Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός έργου, απαγορεύεται η εκχώρηση του ανατιθέμενου


2

έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που
προκύπτει από την ανάθεση αυτή.
Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το τεχνολογικό επίπεδο από το οποίο ξεκινά και
ολοκληρώνεται η έρευνα.

Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα: ενότητα Ι.1.4
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3.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (θεματικοί τομείς)

Η Δράση αφορά όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Συγκεκριμένα, οι
υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους
ακόλουθους θεματικούς τομείς3.
1. Υλικά - Κατασκευές
2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
5. Υγεία & Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Ενέργεια
8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα
συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Δράσης έχει προστεθεί νέα εξειδίκευση σε τρείς (3)
θεματικούς τομείς: Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Υλικά-Κατασκευές και Τουρισμός,
Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Ειδικότερα, ενσωματώνεται στον Β Κύκλο της Δράσης
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η εξειδίκευση, που δεν υπήρχε στον Α΄ Κύκλο της Δράσης, και η
οποία αντιστοιχούσε στις περιοχές παρέμβασης που προέβλεπαν οι ειδικές δράσεις
«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

 Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα
περιεχόμενα του Παραρτήματος III , ΜΕΡΟΣ Β: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Β΄ΚΥΚΛΟΥ και να δηλώσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα)
εμπίπτει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ. Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα κρίνεται
κατά την αξιολόγηση.
4.

Προϋπολογισμός έργου- Επιλέξιμες δαπάνες

Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενου έργου δε δύναται να υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. Οι όροι
και προϋποθέσεις που αφορούν στην επιλεξιμότητα των δαπανών και τις εφαρμοζόμενες επιλογές
απλοποιημένου κόστους για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται στην Απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018.
Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
κατηγορίες: Πειραματική Ανάπτυξη, Μελέτες Σκοπιμότητας (βλ. ορισμούς σελ. 6-7 της Αναλυτικής
Πρόσκλησης). Ένα έργο ΕΤΑΚ δύναται να περιλαμβάνει συμπληρωματικά Ενισχύσεις Καινοτομίας για

3
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ΜΜΕ ή/και Συμμετοχή ΜΜΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο το έργο να
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία Ενότητα Εργασίας Πειραματική Ανάπτυξη ή Μελέτη Σκοπιμότητας4.
Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες
δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
651/2014):
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να
εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: πειραματική ανάπτυξη,
μελέτες σκοπιμότητας. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες
επιλέξιμων άμεσων δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή
ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων
αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές
υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του
έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) -Αφορούν μόνο ΜΜΕ
συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014)- Αφορά μόνο ΜΜΕ
Επισημαίνεται ότι τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν στον τομέα της Αγροδιατροφής με ΚΑΔ
που αφορούν πρωτογενή παραγωγή ή τον Τομέα της Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να
κάνουν χρήση του αρ. 19 του Καν. ΕΕ 651/2014 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές
εκθέσεις» παρά μόνο των άρθρων 25 και 28 του ιδίου κανονισμού.

Έμμεσες δαπάνες
Περιλαμβάνονται δαπάνες που ΔΕΝ συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και
πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου. Οι έμμεσες δαπάνες είναι
επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και είναι σταθερό ποσοστό 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως
βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (Δαπάνες Προσωπικού).

 Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η ενίσχυση έχει
χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης
πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του
έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

4
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 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας



ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.
Για αιτήματα πιστοποίησης από δικαιούχους που έχουν προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη
συμμετοχής στο έργο μεγαλύτερη από 50.000 ευρώ, η χρήση των υπηρεσιών ορκωτών
λογιστών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
5.

Διάρκεια υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους τριάντα (30) μήνες5.
6.

Ένταση Ενίσχυσης

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης)6 καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε
δικαιούχο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
επιλέξιμη
δραστηριότητα
έργα έρευνας και πειραματική
ανάπτυξης
ανάπτυξη

μελέτη
σκοπιμότητας

καινοτομία για ΜΜΕ
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές
εκθέσεις

μεγάλες
μεσαίες
μικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις
25%

35%

45%

50%

60%

70%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

Για παράδειγμα, έργο πειραματικής ανάπτυξης προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, με δικαιούχο
μικρή επιχείρηση θα λάβει ένταση ενίσχυσης 45%, δηλ. 900.000 ευρώ δημόσια δαπάνη.

 Σημειώνεται ότι η Δράση αφορά και τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η ένταση ενίσχυσης δεν
επηρεάζεται από την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το έργο, αλλά η Περιφέρεια
επηρεάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης (βλ. παρακάτω «βαθμολογική κατάταξη
προτάσεων»).
7.

Σώρευση

Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της Πρόσκλησης ισχύουν τα
προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8) 7 .
5

Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.6
Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.7
7 Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.7
6
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Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορούν να
σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν
διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατόν να ενισχυθούν στο
πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού
ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014 (άρθρα
19, 25 και 28).

8.

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η δικαιούχος της ενίσχυσης επιχείρηση 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 υπό την προϋπόθεση ότι
η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού
ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/20148.
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση
των παραστατικών ή/και με την χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση.

 Επισημαίνεται ότι το άθροισμα όλων των μορφών υποστήριξης από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κόστος του
ερευνητικού έργου. H δημόσια χρηματοδότηση από το ερευνητικό έργο και το μέρος του
συγχρηματοδοτούμενου δανείου που υποστηρίζεται από το ΕΣΠΑ (δηλαδή, το ποσό του
δανείου που χορηγείται από το ΕΣΠΑ στην περίπτωση δανείου επιμερισμού ρίσκου ή το
συνολικό ποσό του δανείου στην περίπτωση εγγυημένου από το ΕΣΠΑ δανείου),
αθροιζόμενα θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το συνολικό κόστος του ερευνητικού έργου.
9.

Υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)
(http://www.ependyseis.gr/mis) στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο
ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Υπόδειγμα του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
Ερευνητικού Έργου επισυνάπτεται ως Παράρτημα VIII της αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης9.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 ΜΒ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
8
9

Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.7
Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.8
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Για κάθε προτεινόμενο έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (έργο ΕΤΑΚ)
ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

 Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς



συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν
να υποβληθούν.
Το ΠΣΚΕ δεν επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων μετά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης η
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναπτύξει εγχειρίδιο ΠΣΚΕ (Εγχειρίδιο Υποβολής στον Β΄Κύκλο), το οποίο
είναι ανηρτημένο στον δικτυακό τόπο της (www.eyde-etak.gr).
10. Δικαιολογητικά για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης

Υπενθυμίζεται ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος δικαιολογητικών κατά τη φάση της υποβολής.
Μετά την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των προτάσεων, τα δυνητικά εντασσόμενα έργα καλούνται να
υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρουσιάζονται στο
Παράρτημα IV «Δικαιολογητικά για την Έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης» της Αναλυτικής
10
Πρόσκλησης .
11. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Η αξιολόγηση διενεργείται ηλεκτρονικά. Όλο το σχετικό υλικό είναι
στη διάθεση των αξιολογητών για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας 11.
11.1. Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι υποβληθείσες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τις τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατ’ αρχήν αυτοματοποιημένα από το
ΠΣΚΕ κατά τη διαδικασία καταχώρισης της Αίτησης στο ΠΣΚΕ με βάση τα δηλωθέντα από τον
δυνητικό δικαιούχο στοιχεία.
Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν
651/2014 ως ισχύει ή της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» ανάλογα με την κατηγορία του
δικαιούχου.
Συγκεκριμένα, ελέγχονται οι ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο:
10
11

Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.9 και παράρτημα ΙV
Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.10

1η Έκδοση
Ημ. Έκδοσης: 14.03.2019

7/11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρέμβασης ΙΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»

-

-

Εάν εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.
Εάν η επιχείρηση είναι προβληματική κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού
ΕΕ651/2014.
Εάν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ανώτερο όριο.
Εάν έχει γίνει χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα
υποχρεωτικά πεδία.
Εάν οι Δικαιούχοι εκτελούν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους, που βρίσκεται εντός των
γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.
Εάν το έργο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους πριν την έκδοση της απόφασης
ένταξης/απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις
έργων που υποβλήθηκαν σε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφθηκαν (έχει εκδοθεί σχετική
απόφαση απόρριψης και δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης) ή β) ενώ εγκρίθηκαν αρχικά, έχει
οριστικοποιηθεί και τεκμηριώνεται η μη χρηματοδότησή τους (πχ έχει υποβληθεί παραίτηση και
η παραίτηση έχει γίνει αποδεκτή με τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης).
Εάν οι επιχειρήσεις έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα,
ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές
επιχειρήσεις».

11.2. Αξιολόγηση από Επιτροπή
Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Θεματικό Τομέα
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του
Ν.4310/2014. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητά εμπειρογνωμοσύνη από
ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες.
11.3. Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

-

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Σαφήνεια και συνάφεια στόχων
Τεκμηρίωση της ωριμότητας των αποτελεσμάτων εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου (προ της
υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση). Συνυπολογίζονται:
- κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή licencing που προέκυψε από/ ή σε συνδυασμό με το
ανωτέρω εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον ήδη υφίσταται)
- αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικές με το ανωτέρω
εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί)
- έγκριτες δημοσιεύσεις αναφορικά με την τεχνολογική εφικτότητα του ανωτέρω
εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου

1η Έκδοση
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Ωριμότητα της τεχνολογίας για την υλοποίηση πιλοτικής παραγωγής/ κατασκευής.
Πρόοδος πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης στην παραγωγή.

-

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του
τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
- Συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων,
προϋπολογισμού και ανάθεσης εργασιών.
- Ικανότητα και εμπειρία του δικαιούχου και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου
(συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας και εμπειρίας του παρόχου - μη δικαιούχου - που
προσφέρει υπηρεσίες για έρευνα επί συμβάσει) στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.
- Επάρκεια υποδομών των συμμετεχόντων φορέων και καταλληλότητα της οργανωτικής δομής
και των διαδικασιών διαχείρισης του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης επιχειρηματικού
κινδύνου και της διαχείρισης καινοτομίας.
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)
- Τεκμηρίωση της ύπαρξης ελλείμματος και ενδιαφέροντος στην αγορά και του πλεονεκτήματος
ανταγωνιστικής τεχνολογίας που επιτυγχάνει η πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος η υπηρεσίας.
- Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου (περιλαμβανομένων των θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας).
- Βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης ως προς την πραγματοποίηση του υποβαλλόμενου αρχικού
σχεδίου εκμετάλλευσης.
- Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης.
- Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/
και διεθνές επίπεδο.

Τι σημαίνει κάθε βαθμός
0 Η Αίτηση Χρηματοδότησης αδυνατεί παντελώς να αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό.
Ή τα απαιτούμενα για το κριτήριο στοιχεία δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή.
1 ανεπαρκής: Το κριτήριο αδυνατεί να εξετασθεί επαρκώς από τα παρεχόμενα στοιχεία της
Αίτησης Χρηματοδότησης. Ή υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες.
2 μέτριος: Το κριτήριο αναλύεται με γενικό τρόπο στην Αίτηση Χρηματοδότησης, αλλά
υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες.
3 καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης καλά, αλλά υπάρχουν ατέλειες.
4 πολύ καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης πολύ καλά, αλλά υπάρχει
ένας μικρός αριθμός ατελειών.
5 άριστα: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης με επιτυχία από κάθε άποψη
και οποιεσδήποτε τυχόν ατέλειες είναι δευτερεύουσες.

 Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους


βαθμολογιών στα τρία κριτήρια στην κλίμακα 0-5 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων
Είναι δυνατή η βαθμολόγηση με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25,

η

1 Έκδοση
Ημ. Έκδοσης: 14.03.2019

9/11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρέμβασης ΙΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»



0,50, 0,75 κ.ο.κ.)
Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το τρία (3.00)

Ο συντελεστής βαρύτητας της επιμέρους βαθμολογίας και η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία ανά
κριτήριο αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Παρέμβαση

III

κριτήριο
Α
Συντελεστής βαρύτητας (%)
30
Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία
4

κριτήριο
Β

κριτήριο
Γ

20

50

3

3

12. Βαθμολογική κατάταξη προτάσεων
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία τόσο στις
επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας, προτείνονται προς
χρηματοδότηση, με σειρά προτεραιότητας σύμφωνη με την βαθμολογική κατάταξη, η οποία
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη12:
1. Τη συνολική βαθμολογία της Αίτησης Χρηματοδότησης
2. Τα διατιθέμενα κονδύλια για την συγκεκριμένη Παρέμβαση και τον τρέχοντα κύκλο της
πρόσκλησης,
3. Την ενδεικτική κατανομή διατιθεμένων κονδυλίων ανά Θεματικό Τομέα προσαυξημένων
κατά 20% και
4. Τα διατιθέμενα κονδύλια για την Περιφέρεια, από την οποία αντλεί κονδύλια ο δυνητικός
δικαιούχος προσαυξημένων κατά 20%.

 Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων, καθώς και τα Πρακτικά



12

των Επιτροπών Αξιολόγησης, διαβιβάζονται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προς τον Γενικό Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας και εκδίδεται Απόφασή του με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών
δικαιούχων.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
(βλ. ενότητα Ι.1.9 και παράρτημα ΙV της Αναλυτικής Πρόσκλησης).
 Στην περίπτωση μη προσκόμισης των ζητούμενων δικαιολογητικών ή στην περίπτωση
που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση
στοιχείων που αφορούν στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ εισηγείται
προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την απόρριψη των συγκεκριμένων
Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Αναλυτική πρόσκληση: ενότητα Ι.1.10.2

1η Έκδοση
Ημ. Έκδοσης: 14.03.2019

10/11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρέμβασης ΙΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»

13. Πληροφόρηση για τη Δράση

Πληροφόρηση παρέχεται από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
 ΕΥΔΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
 ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
 ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
 ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)
 Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας,

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, Αθήνα 11510
Αθήνα. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων
που είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) και να το
αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
 Στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) είναι ανηρτημένο αρχείο ΣυχνώνΕρωτήσεων-Απαντήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον Β΄ Κύκλο της
Δράσης.
 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα. Τηλεφωνική ενημέρωση στο
801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
 Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (facebook, linkedin, twitter)
Το παρόν βοηθητικό κείμενο έχει παραχθεί από τα στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με στόχο να συνδράμει τους
δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ως προς την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης για την Παρέμβαση ΙΙΙ του Β΄Κύκλου της Δράσης. Το κείμενο έχει διαμορφωθεί ώστε να
μπορέσει να αποτελέσει ένα συνοπτικό και εύχρηστο εργαλείο για την ορθή υποβολή των αιτήσεων των
δυνητικών δικαιούχων και να συνοψίσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την
ελαχιστοποίηση αστοχιών και καθυστερήσεων. Το παρόν δεν συνιστά νομικά δεσμευτικό κείμενο και δεν
τροποποιεί τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης την οποία οι Δικαιούχοι συστήνεται να
μελετήσουν αναλυτικά.
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