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ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 29/09/2021
Α. Π.: 5149

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α2
Λεωφ. Μεσογείων 56
115 27 Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς
Τεχνολογίας στην Ελλάδα» - Κωδικός Πρόσκλησης 142, Α/Α ΟΠΣ 4788.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 63/2020 (Α΄156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά
αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.
5. Την Απόφαση 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
6. Το N. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
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Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το Π.Δ 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως
ισχύει.
8. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (Β΄ 2064) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015
Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/
Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄1248).
10. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7Κ2Φ).
11. Τη με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
12. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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 ισχύει.
14. Τον Κανονισμό ΕΚ 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 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 ισχύει.
15. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
16. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου 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 ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 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 ισχύει.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) 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.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2020
για την τροποποίηση των Κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για
την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19.
21. Τη με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της
υπ΄ αριθμ. 119427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
“Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/24.08.2015 (Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους φορείς – διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
22. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης 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», όπως ισχύει.
23. Τη Κ.Υ.Α. 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/04.08.2015 (Β΄ 1862) με την οποία εγκρίνεται η «Εθνική
Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 - 2020», όπως ισχύει.
24. Τη με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).
25. Τη με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις
υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και
χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
δημόσιου χαρακτήρα".
26. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
27. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται
στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C
262/01).
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28. Τα έγγραφα της ΕΥΚΕ με ΑΠ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 με θέμα «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Α.Π. 115970/ΕΥΚΕ203/ 13.11.2015 «Κρατικές ενισχύσεις και RIS3».
29. Το με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ 4023/02.11.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με
την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των
Κρατικών Ενισχύσεων».
30. Το με Α.Π. 127093/ΕΥΘΥ 813/30.11.2016 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα "Μακροχρόνιες
υποχρεώσεις για δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020".
31. Την από 25.6.2015 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και
των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι.
32. Το με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5540/05.10.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) για προσθήκες στις κατηγορίες επιλέξιμων
δαπανών με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
33.

Tο Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και ειδικότερα το
άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

34. Το Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», και ειδικότερα το
άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
35. Το Ν. 1733/1987 (Α΄171) «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», όπως ισχύει.
36. Το Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
37. Το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
38. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
39. Το Ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 87, παρ. 12γ, όπως ισχύει.
40. Το Ν. 4488/2017 (Α΄ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και
άλλες διατάξεις» (άρθρα 39, 40), όπως ισχύει.
41. Το Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 20.
42. Το Ν. 4547/2018 (A΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 98, παρ. 5, 6 και 7).
43. Το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (άρθρα 36, 37).
44. Το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (άρθρα 36, 37).
45. Το Ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του 2016 σχετικά με την
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6

Σελίδα 4 από 6

A∆A: ΨΘ3Κ46ΜΤΛΡ-ΑΧ3

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
46. Την από 01.12.2017 Απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε το Δελτίο
εξειδίκευσης της Δράσης 01-1b-1.1-15: «Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού
αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε
και εγκρίθηκε, μέσω της 57ης γραπτής διαδικασίας, με την Α.Π. 7032/2308/Α1/23.12.2020
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ: ΨΒ1046ΜΤΛΡ-ΞΣΓ) και
τροποποιήθηκε μέσω της 61ης γραπτής διαδικασίας, με την Α.Π.2641/887Α1/28.04.2021 (ΑΔΑ:
9ΤΞ146ΜΤΛΡ-8ΜΗ) Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ.
47. Το με Α.Π. 44325/14.04.2021 έγγραφο της ΕΥΚΕ (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2366/368/15.04.2021) με
θέμα: Διατύπωση γνώμης για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α:
Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της Δράσης
«Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας &
καινοτομίας» του ΕΠΑΝΕΚ.
48. Τη με Α.Π.2641/887Α1/28.04.2021 (ΑΔΑ: 9ΤΞ146ΜΤΛΡ-8ΜΗ) Απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», μέσω της
61ης Γραπτής Διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια
Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 01-1b-1.1-15: «Αξιοποίηση ακαδημαϊκού &
ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας» - Φάση Α
«Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα».
49. Τη με Α.Π 2747/462/A2/10.5.2021 Πρόσκληση με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του
Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» (ΑΔΑ ΨΙΔ146ΜΤΛΡ-ΔΔΚ).
50. Το από 02/06/2021 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3428/11.06.2021) έγγραφο του Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) με θέμα:
Παράλειψη Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων από υπ’ αριθμ. πρωτ.
2747/462/A2/10.5.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης: 142 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4788, Έκδοση: 1/0)
Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς
Τεχνολογίας στην Ελλάδα».
51. Το από 17.06.2021 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3531/17.06.2021) ηλεκτρονικό μήνυμα από το γραφείο
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, περί ανάγκης τροποποίησης της με Α.Π. 2747/462/A2/10.5.2021
Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΙΔ146ΜΤΛΡ-ΔΔΚ), προκειμένου να συμπεριληφθούν στους
Αποδέκτες/Δυνητικούς Δικαιούχους της Πρόσκλησης και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα.
52. Τη με Α.Π. 3651/24.06.2021 Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α:
Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» (ΑΔΑ: 914846ΜΤΛΡΨΞΗ).
53. Τη με Α.Π. 5114/28.09.2021 Απόφαση Παράτασης της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α:
Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα», όπως ισχύει (ΑΔΑ:
9Ρ5546ΜΤΛΡ-ΔΛ9)
54. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση του αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας
στην Ελλάδα»- Κωδικός Πρόσκλησης 142, Α/Α ΟΠΣ 4788, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για την αποσαφήνιση και
διευκρίνιση σημείων της Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, της ΓΓEK http://www.gsrt.gr και του ΕΣΠΑ
http://www.espa.gr.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένο: Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων
Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ.Α. Γεωργιάδη
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη

-

Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Α. Κυριαζή
ΓΓΕΚ, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Αρχή Πιστοποίησης
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδες Α1, Α2, Β1

-
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1. Ερώτηση: Ποιο είναι το Αντικείμενο της Πρόσκλησης;

Απάντηση: Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η ωρίμανση του
οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Έρευνας
που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας και
η ανάπτυξη των απαραίτητων δομών, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων που θα
υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας.
Eπισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη Πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης,
με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων
Μεταφοράς Τεχνολογίας», η οποία θα αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3, που
παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα), οι οποίοι διαθέτουν κάποια βασική οργανωτική δομή για τη
διαχείριση της Μεταφοράς Τεχνολογίας (ένα Γραφείο ή άλλη Δομή η οποία θα
περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ερευνητικού φορέα) και έχουν
καταγεγραμμένες και εγκεκριμένες όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την
υλοποίηση των δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ιδανικά σε έναν εγκεκριμένο
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας).
2. Ερώτηση: Σε ποιους απευθύνεται η Πρόσκληση;

Απάντηση: Δυνητικοί Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης είναι τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) του
άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς του Άρθρου
13Α του Ν. 4310/2014, εκτός των Τεχνολογικών Φορέων της περίπτωσης Β του εν
λόγω άρθρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα/στους οποία/οποίους δεν
λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν
έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων
Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν από ένα μεμονωμένο δικαιούχο ανεξαρτήτως αν το
Σχέδιο λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας θα αφορά σε μελλοντική
κοινή δομή μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους Φορείς.
Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος και
να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση ως μέλος σε μελλοντική κοινή δομή μεταφοράς
Τεχνολογίας.
Στην περίπτωση των ΑΕΙ, ως στοιχεία Δικαιούχου θα δηλώνονται στα πεδία 1–
2/Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Πράξης τα στοιχεία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων (Ε.Λ.Κ.Ε.), οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο
4485/2017 διαχειρίζονται τα ερευνητικά έργα.
Το ίδιο ισχύει και για όσα Ερευνητικά Κέντρα διαθέτουν Ε.Λ.Κ.Ε. με ξεχωριστό ΑΦΜ.
3. Ερώτηση: Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης;

Απάντηση: Ο Προϋπολογισμός την παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε
1.860.000,00€ δημόσια δαπάνη και κατανέμεται ως εξής:
2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

960.000,00

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

420.000,00

Μετάβαση

480.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.860.000,00

.
4.

Ερώτηση: Υπάρχει κατώτερο και ανώτερο όριο στον αιτούμενο συνολικό
προϋπολογισμό μιας Πράξης;
Απάντηση: Ως μέγιστος Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται
το ποσό των 60.000,00 €. Δεν ορίζεται ελάχιστο όριο προϋπολογισμού.

5. Ερώτηση: Ποιά είναι η προθεσμία υποβολής προτάσεων;

Απάντηση: Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://logon.ops.gr, έως την 30/09/2021 και ώρα 15:00.
6.

Ερώτηση: Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων;
Απάντηση: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζεται σε ένα έτος από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

7.

Ερώτηση: Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/09/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων
πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

8.

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;
Απάντηση: Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων από την
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι άμεση και διενεργείται σε δύο στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα
κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με
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σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της
ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί είτε από στελέχη
της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ είτε από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των πράξεων δύναται να αξιοποιηθούν
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση της ΔΑ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι
σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας.
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης μπορούν να ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια της
διαδικασίας αξιολόγησης, τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν
υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και
εκδόθηκαν ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης. Η πρόταση αξιολογείται με βάση τον
αριθμό πρωτοκόλλου/ ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικά
με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της
κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης,
Αν η υποβληθείσα ένσταση, αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ και γίνει δεκτή,
η ΔΑ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, αφορά στο στάδιο Β’ της αξιολόγησης και γίνει αποδεκτή,
η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής
των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.
9.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης που πρέπει
συμπληρωθεί στα πεδία 31–32/Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Πράξης?

να

Απάντηση: Φορέας Χρηματοδότησης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κωδικός 1012800.
10.

Ερώτηση: Στο πεδίο 4 «Παραδοτέα Πράξης»/Τμήμα Δ «Φυσικό Αντικείμενο»
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης θα γίνει αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων
της Πράξης, όπως στην αντίστοιχη Ενότητα Α του συνημμένου στη
Πρόσκληση Υποδείγματος Σχεδίου Προϋπολογισμού της Πράξης;
Απάντηση: Στο πεδίο 4 του ΤΔΠ θα αναγραφούν επιγραμματικά τα αναμενόμενα
Παραδοτέα της Πράξης, όπως αυτά αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της
Ενότητας 1 της Πρόσκλησης.
Στην Ενότητα Α του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Πράξης (DRUFT BUGDET) θα
γίνει αναλυτική περιγραφή του Φυσικού αντικειμένου της Πράξης ανά Παραδοτέο και
Πακέτο εργασίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3 της
Πρόσκλησης και για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.
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11.

Ερώτηση: Στο πεδίο 4 «Είδος Υποέργου»/Τμήμα ΣΤ «Προγραμματισμός
υλοποίησης Πράξης» του Τεχνικού Δελτίου Πράξης ποιο είδος υποέργου
επιλέγεται;
Απάντηση: Το είδος Υποέργου που θα επιλεγεί είναι «Επιχορήγηση για εκτέλεση
Υποέργου με ίδια μέσα», χωρίς ωστόσο να απαιτείται η υποβολή του αντίστοιχου
Σχεδίου Απόφασης (ΑΥΙΜ). Αντ΄ αυτής θα υποβληθεί ως συνημμένο στο ΤΔΠ, το
επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση Υπόδειγμα Σχεδίου Προϋπολογισμού (Draft
Budget), κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα.

12.

Ερώτηση: Στον Πίνακα κατανομής Δημόσιας Δαπάνης Πράξης/ Τμήμα Ζ
«Χρηματοδοτικό Σχέδιο» ποια πεδία συμπληρώνονται;
Απάντηση: Εφόσον η ΔΑ έχει επιλέξει στην Πρόσκληση την επιλογή «κατ’ αποκοπή
ποσού βάσει σχεδίου προϋπολογισμού (draft budget)», ο δυνητικός δικαιούχος δεν
συμπληρώνει το ποσό της δημόσιας δαπάνης στην Κατηγορία Β.2. Το ποσό αυτό το
συμπληρώνει η ΔΑ κατά την αξιολόγηση της πρότασης, βάσει των προβλεπόμενων
στην Πρόσκληση.
Επομένως στον Πίνακα «Κατανομής Δημόσιας Δαπάνης Πράξης ανά κατηγορία
δαπάνης) δεν θα συμπληρωθεί κανένα πεδίο από τον δυνητικό δικαιούχο.

13.

Ερώτηση: Ποιες κατηγορίες δαπανών επιχορηγούνται;
Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η επιχορήγηση των Πράξεων
δεν καταβάλλεται βάσει παραστατικών για συγκεκριμένες κατηγορίες επιλέξιμων
άμεσων δαπανών, αλλά συνιστά αποζημίωση στη βάση επιλογών απλοποιημένου
κόστους με την μορφή κατ’ αποκοπή ποσού (Lump Sum) που υπολογίζεται με μια
δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται σε Σχέδιο
Προϋπολογισμού (Draft Budget) που καταρτίζεται κατά περίπτωση και συμφωνείται
εκ των προτέρων από τη διαχειριστική αρχή {άρθρο 23, παρ. 1α, σημείο (αα) της με
Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) Υπουργικής Απόφασης}.
Οι Δικαιούχοι κατά την υποβολή της πρότασης θα υποβάλουν Σχέδιο
Προϋπολογισμού (Draft Budget), το οποίο θα αναλύει τον προϋπολογισμό της
πρότασης στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:
• Α.1.2. Δαπάνες προσωπικού (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί
συνεργάτες)
• Α.1.4 Δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση (αμοιβές συμβούλων, νομικές υπηρεσίες
κα.)
• Β.3.4. Έμμεσες Δαπάνες για έργα ΕΤΑΚ, σταθερό ποσοστό ίσο με το 25% επί του
συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση (Α1.4) και των δαπανών για πόρους που
διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις
εγκαταστάσεις, καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους.
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Η τεκμηρίωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού (Draft Budget) για τις ως άνω
κατηγορίες δαπανών Α.1.2 και Α.1.4, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Α) Δαπάνες προσωπικού: θα προσδιορίζεται για το χρονικό διάστημα υλοποίησης
της πράξης το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί, ο χρόνος εκτέλεσης και
παράδοσής του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του φυσικού προσώπου. Η αμοιβή
του φυσικού προσώπου καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την
ολοκλήρωση του παρεχόμενου έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή
που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα
ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτή που απαντάται στην αγορά για παρόμοια
απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου, πρέπει να
συνδέεται
άρρηκτα
με
τα
στάδια
υλοποίησης
του
έργου
του.
Β) Δαπάνες για υπεργολαβική ανάθεση (αμοιβές συμβούλων, νομικές υπηρεσίες
κα.), οι οποίες ανατίθενται ως παροχή υπηρεσιών τρίτων: θα προσδιορίζεται το
φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας συνδεόμενο με τα παραδοτέα της πράξης και τον
προσδιορισμό της εκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με αυτή που απαντάται στην
αγορά για παρόμοια παροχή υπηρεσίας.
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)
Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).
14.

Ερώτηση: Πως τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους των προτεινόμενου
Προϋπολογισμού της πρότασης;
Απάντηση: Με το Σχέδιο Προϋπολογισμού, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να
συνυποβάλουν δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν/ αιτιολογούν τα ποσά
του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα ληφθούν
υπόψη για τον προσδιορισμό του κατ΄ αποκοπή ποσού κατά την αξιολόγηση από
την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως:
- μισθοδοτικές καταστάσεις για την τεκμηρίωση των αμοιβών του μόνιμου
προσωπικού, κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου. Επιλέξιμη είναι μόνο η πρόσθετη
και όχι η υπερωριακή απασχόληση στην πράξη.
- τρέχουσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, εργασίας και άλλο υλικό για έκτακτο
προσωπικό ανάλογων προσόντων.
- μη δεσμευτικές προσφορές (τουλάχιστον δύο) από διαφορετικούς αναδόχους για
την εκτίμηση του εύλογου κόστους των υπηρεσιών που θα ανατεθούν σε τρίτους.

15.

Ερώτηση: Τι είναι το Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budget);
Απάντηση: Είναι μια μέθοδος υπολογισμού απλοποιημένου κόστους.
Ο δικαιούχος υποβάλλει:
✓ Περιγραφή φυσικού αντικειμένου, αναμενόμενου αποτελέσματος
✓ Αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού (ανά στοιχείο δαπάνης)
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✓ Δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν/αιτιολογούν τα ποσά του
προϋπολογισμού (π.χ. αριθμός εξοπλισμού, χαρακτηριστικά και τιμές
εξοπλισμού, προσωπικό που θα απασχοληθεί, μισθοί προσωπικού, αμοιβές
συμβούλων κ.λπ.)
Η ΔΑ κατά την αξιολόγηση:
✓ Εξετάζει τα δικαιολογητικά έγγραφα και την αιτιολόγηση του κόστους, ελέγχει
εάν οι υπολογισμοί είναι σωστοί
✓ Αξιολογεί τις προτεινόμενες δραστηριότητες σε σχέση με το κόστος, εύλογο
του κόστους
✓ Εάν οι προτεινόμενες δαπάνες ακολουθούν τους κανόνες επιλεξιμότητας,
✓ Οι δραστηριότητες αντιστοιχίζονται με τα σχετικά κόστη
✓ Υπολογίζει το απλοποιημένο κόστος (ανά δραστηριότητα, μονάδα, κ.α.)
✓ Καθορίζει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις καταβάλλεται
✓ Καθορίζει τα δικαιολογητικά έγγραφα για τη διαδρομή ελέγχου
Εκτός από τα έγγραφα που υπέβαλε ο Δικαιούχος, η ΔΑ χρησιμοποιεί και άλλα
στοιχεία (δαπάνες άλλων παρόμοιων πράξεων, τιμές αγοράς, στατιστικά στοιχεία,
κλπ.)
Η Απόφαση Ένταξης καθορίζει:
✓ Το απλοποιημένο κόστος που εφαρμόζεται
✓ Πότε και υπό ποιές προϋποθέσεις καταβάλλεται
Επαληθεύσεις της ΔΑ κατά την ολοκλήρωση:
✓ Επαληθεύεται εάν πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις για την
πληρωμή (δραστηριότητες, παραδοτέα, μονάδες, αποτελέσματα, κ.α.)
✓ Η επαλήθευση γίνεται με τα καθορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα.
✓ Δεν επαληθεύονται πραγματικές δαπάνες.
Το απλοποιημένο κόστος της Απόφασης Ένταξης δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και κατά την ολοκλήρωσή της.
Ο δικαιούχος δεν μπορεί να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε, όπως
όταν χρησιμοποιείται πραγματικό κόστος.
16.

Ερώτηση: Πως υπολογίζεται το κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum);
Απάντηση: Ο υπολογισμός του κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) θα είναι το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων και θα γίνει για κάθε πρόταση διακριτά
(σε κάθε Πράξη θα αντιστοιχεί διαφορετικό ποσό lump sum) με βάση τα
προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους (Σχέδιο Προϋπολογισμού) και τη σχετική
τεκμηρίωση για το εύλογο κάθε κατηγορίας δαπάνης (συνοδευτικά δικαιολογητικά
έγγραφα), που θα υποβάλει ο κάθε δυνητικός δικαιούχος.
Σε κάθε περίπτωση το κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum), που θα εγκριθεί ανά πρόταση,
δεν δύναται να υπερβεί τις 60.000€.
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Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δεν υπάρχει δυνατότητα
τροποποίησης του ύψους του κατ΄ αποκοπή ποσού και των παραδοτέων που
συνιστούν όρο πληρωμής του, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, όσο
και κατά την ολοκλήρωσή της.
17.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης
κάθε έργου;
Απάντηση: Η καταβολή στον Δικαιούχο της Πράξης, του κατ’ αποκοπή ποσού
(Lump Sum) που θα έχει οριστεί στην Απόφαση Ένταξης και το οποίο δεν δύναται
να υπερβεί τις 60.000€, θα γίνεται εφάπαξ μετά την επαλήθευση της ολοκλήρωσης
των παραδοτέων της Πράξης από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
Για την καταβολή της χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της πράξης:
i.

δεν επαληθεύονται πραγματικές δαπάνες, με έλεγχο των διαδικασιών
ανάθεσης, προσκλήσεων, παραστατικών αναδόχων και εξόφλησης αλλά,

ii.

επαληθεύεται ότι τηρήθηκαν σωρευτικά οι όροι πληρωμής του κατ’ αποκοπή
ποσού και ειδικότερα, η ολοκλήρωση των παραδοτέων, όπως αυτά έχουν
προδιαγραφεί στην Πρόσκληση και στην Απόφαση Ένταξης.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των παραδοτέων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τους όρους της πρόσκλησης και της Απόφασης Ένταξης, η επιλέξιμη δαπάνη
είναι μηδέν (€0,00) και δεν θα καταβληθεί το κατ΄ αποκοπή ποσό (Lump Sum)
επιχορήγησης στον δικαιούχο της πράξης.
Οι πληρωμές των Δικαιούχων πραγματοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΚ.
18.

Ερώτηση: Είναι δυνατή η καταβολή προχρηματοδότησης;
Απάντηση: Καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς θα είναι
δυνατή η προχρηματοδότησή τους μετά την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των παραδοτέων σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης και της Απόφασης Ένταξης, η
επιλέξιμη δαπάνη είναι μηδέν (€0,00), δεν θα θεωρηθεί επιλέξιμο το κατ΄ αποκοπή
ποσό (Lump Sum) επιχορήγησης στον δικαιούχο της πράξης και θα ζητηθεί η
επιστροφή του ποσού της προχρηματοδότησης.

19.

Ερώτηση: Στην παράγραφο 5.3, της Πρόσκλησης, στα Λοιπά έγγραφα
αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθεί «Υπεύθυνη Δήλωση της Διοίκησης του
Φορέα ότι τουλάχιστον το 20% του ακαδημαϊκού/ερευνητικού του φορέα
πραγματοποιεί έρευνα……….». Ο όρος «ακαδημαϊκό προσωπικό» σε ποιους
αναφέρεται;
Απάντηση: Ο όρος «ακαδημαϊκό προσωπικό» αναφέρεται, σύμφωνα με το υπ΄
αριθμ 158/5-7-2018 έγγραφο της ΕΥΘΥ, στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ,
υπηρετούντες Λέκτορες και Καθηγητές Εφαρμογών των ΑΕΙ. Στην παραπάνω
κατηγορία του ακαδημαϊκού προσωπικού συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητές Α’, Β’
και Γ’ βαθμίδας των ερευνητικών κέντρων, καθώς και οι Ερευνητές και ΕΛΕ Δ’
Βαθμίδας.
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20.

Ερώτηση: Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στην κατηγορία του τακτικού
προσωπικού που θα δηλωθεί στον Πίνακα Α1 του Παραρτήματος Α του
Σχεδίου Προϋπολογισμού, ως μέλος της ομάδας έργου;
Απάντηση: Στον Πίνακα Α1 του Παραρτήματος Α του Σχεδίου Προϋπολογισμού, ως
μέλος της ομάδας έργου θα δηλωθεί μόνο το τακτικό προσωπικό του φορέα, για το
οποίο, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται η συμμετοχή στα έργα, με
πρόσθετη απασχόληση.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στην πρόσθετη απασχόληση πέραν του συμβατικού
χρόνου του φυσικού προσώπου: ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να δηλωθεί
και να αποζημιωθεί από συγχρηματοδοτούμενα έργα, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ’
όψιν ότι η συνολική απασχόληση που μπορεί να δηλωθεί σε επίπεδο φυσικού
προσώπου (συμβατικός και πρόσθετος χρόνος) δεν μπορεί να ξεπερνά τις 1720 ώρες
ετησίως. Κατά συνέπεια, είναι επιλέξιμη η δαπάνη για πρόσθετη απασχόληση
τακτικού προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενο έργο, υπό την προϋπόθεση ότι ο
συμβατικός χρόνος απασχόλησής του στο φορέα που ανήκει υπολείπεται των 8
ωρών ημερησίως. Η πρόσθετη απασχόληση αποζημιώνεται σύμφωνα με το ωριαίο
κόστος απασχόλησης του συμβατικού χρόνου αφαιρουμένων των εργοδοτικών
εισφορών που δεν επιβαρύνουν τον Δικαιούχο.

21.

Ερώτηση: Αν ένας φορέας είναι επιλέξιμος να υποβάλλει πρόταση στον
Άξονα Α, μπορεί να υποβάλλει και στον Άξονα Β ως μέλος κοινής δομής;
Απάντηση: Οι «μη ώριμοι» Φορείς δεν δύνανται να συμμετάσχουν ως δυνητικοί
Δικαιούχοι σε πρόταση για τη δημιουργία/λειτουργία κοινής δομής στο πλαίσιο της
αναμενόμενης Πρόσκλησης του Άξονα Β. Θα προβλέπεται όμως η δυνατότητα
συνεργασίας «ώριμων» Φορέων (οι οποίοι θα υποβάλουν πρόταση στον Άξονα Β,
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη κοινής δομής), με «μη ώριμους» Φορείς, κατόπιν
υπογραφής σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας, οι δε απαιτούμενες δαπάνες θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του «ώριμου ΓΜΤ».

22.

Ερώτηση: Μπορεί ένας ερευνητικός Φορέας που έχει εγκεκριμένες διαδικασίες
και πολιτικές σχετικές με τη μεταφορά τεχνολογίας, να συμμετάσχει σε
πρόταση στον άξονα Α για την προετοιμασία του Σχεδίου Λειτουργίας του
Γραφείου και/ή της κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας ΚΑΙ να υποβάλει
πρόταση και στον άξονα Β μόνος του ή να συμμετάσχει σε πρόταση για την
δημιουργία κοινής δομής;
Απάντηση: Αν ένας ερευνητικός φορέας λειτουργεί ΓΜΤ και έχει και εγκεκριμένες
σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, δεν είναι επιλέξιμος δικαιούχος στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης. Θα υποβάλει κατευθείαν στην αναμενόμενη πρόσκληση
για τον Άξονα Β, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς
δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης, για τη δημιουργία κοινής
δομής.
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23.

Ερώτηση: Σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των
προτάσεων του Άξονα Α΄, υπάρχει minimum συνδυασμός δράσεων που
μπορεί να πραγματοποιηθεί; (π.χ δράσεις μόνο Α1 ή μόνο Β);
Απάντηση: Στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι
«μη ώριμοι» ερευνητικοί φορείς σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίοι με την
πρόταση που θα υποβάλλουν θα πρέπει να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων
που αναφέρονται στην Ενότητα 1 «Περιεχόμενο Πρόσκλησης» και να
ολοκληρώσουν το σύνολο των παραδοτέων που αναφέρονται σε αυτήν.

24. Ερώτηση: Το Σχέδιο λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το

οποίο αποτελεί παραδοτέο μίας Πράξης στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης, αφορά σε τυχόν συνεργασία που μπορεί να υπάρξει μεταξύ
ενός «μη ώριμου φορέα» και ενός «ώριμου φορέα» ή μιας Κοινής Δομής, στο
πλαίσιο της αναμενόμενης Πρόσκλησης για τον Άξονα Β΄;
Απάντηση: Το Σχέδιο λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο
αποτελεί παραδοτέο μίας Πράξης στη παρούσα Πρόσκληση, θα είναι τουλάχιστον
τριετές και θα αφορά στη περίοδο μετά την ολοκλήρωση της Πράξης, ενόψη και
ενδεχόμενης μελλοντικής χρηματοδότησής του, στο πλαίσιο της νέας
Προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Επομένως, αυτό το σχέδιο λειτουργίας ΔΕΝ
ΘΑ ΑΦΟΡΑ σε τυχόν συνεργασία του «μη ώριμου φορέα» με έναν «ώριμο φορέα»
ή μια Κοινή Δομή, στο πλαίσιο της αναμενόμενης Πρόσκλησης για τον Άξονα Β,
στην οποία δεν θα προβλέπεται χρηματοδότηση των δικαιούχων φορέων της
παρούσας Πρόσκλησης (βλ. και απάντηση στην ερώτηση 21).

Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν
τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης
και των Παραρτημάτων της. Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με
νεότερες εκδόσεις.
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