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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Η πράξη υποστηρίζει την συνεργασία  ελληνικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της 
Κίνας,  μέσω  της  από  κοινού  εκτέλεσης  έργων  Έρευνας  &  Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας.   

Ειδικότερα,  θα  χρηματοδοτηθεί  η  υλοποίηση  έργων  Ε&Τ  σε  συγκεκριμένους 
θεματικούς τομείς και δραστηριότητες που:  

 συμβάλουν  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  παραγωγή  νέων  ή  βελτιωμένων 
ανταγωνιστικών    προϊόντων  /υπηρεσιών,  προάγουν  τις  δεξιότητες  και  την 
εξειδίκευση  των  συμμετεχόντων    φορέων  και  τη  διείσδυση  τους  σε  νέες 
αγορές 

  προωθούν την καινοτομία, την αριστεία, τη  μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ  
επιχειρήσεων  και    ακαδημαϊκών  φορέων    των  δύο  χωρών  και  τη    διεθνή 
συνεργασία,  

 Συνεισφέρουν  στην  αύξηση  της  παραγωγικότητας,    της 
ανταγωνιστικότητας    της  οικονομίας    της  χώρας  και  στην  ευημερία 
των πολιτών 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τη διμερή Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας και η 
συνολική Δημόσια Δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των  6.000.000 € με  προοπτική  
άμεσης αύξησης στα 10.000.000 €. 
 
Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στις 5 περιφέρειες μετάβασης και στις 8  
περιφέρειες του στόχου 1 (οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝ‐ΙΙ), 
απεικονίζεται στον Πίνακα 1: 
 

∆ηµόσια ∆απάνη

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 
στ
όχ

ου
 1

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ 2)
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, 
Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, 
Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα)

2.126.561.00 €

Αττική 1.824.688,00 €
Κεντρική Μακεδονία 1.667.609,00 €
∆υτική Μακεδονία 94.322,00 €
Στερεά Ελλάδα 251.525,00 €
Νήσων Νοτίου Αιγαίου 35.295,00 €

6.000.000,00 €ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 
µε
τά
βα

ση
ς

 
 



ΕΣΠΑ 2007-2013                                     ΥΠΒΜ&Θ/ΓΓΕΤ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4

Σημειώνεται  ότι  η  πράξη  απευθύνεται  κυρίως  σε  επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως 
μεγέθους  και  δευτερευόντως    σε  ερευνητικούς  φορείς  (Πανεπιστήμια,  ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).  
Η ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) κάθε δικαιούχου θα βαρύνει: 
α. στην περίπτωση επιχειρήσεων, την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένη 
και  λειτουργεί  η  επωφελούμενη  παραγωγική  μονάδα  ή  το  Παράρτημα  της 
επιχείρησης που επωφελείται από το έργο, ανεξάρτητα από του πού βρίσκεται 
η έδρα της 

β.  στην  περίπτωση  ΑΕΙ,  Ερευνητικών  κέντρων,  στην  περιφέρεια  που  είναι 
εγκατεστημένη η αντίστοιχη σχολή. τμήμα/ ινστιτούτο. 

 
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Κύριοι στόχοι της Διακρατικής  Ε & Τ Συνεργασίας  Ελλάδας –Κίνας  είναι: 

• Η   διαμόρφωση  συνεργασιών και η ενδυνάμωση των σχέσεων  μεταξύ 
επιχειρήσεων και  ερευνητικών φορέων των δύο χωρών, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας  και  της  εξωστρέφειας  τους,  η  διείσδυση  των 
ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές 

• Η  ενθάρρυνση  της    μεταφοράς  τεχνολογίας  μεταξύ  των  επιχειρήσεων 
και    των ακαδημαϊκών φορέων    των  δύο  χωρών  και  η  ανάπτυξη  νέων  
ανταγωνιστικών  προϊόντων/υπηρεσιών  σε διεθνές επίπεδο.  

• Η  βελτίωση  των    δεξιοτήτων  και  της  εξειδίκευσης  των  φορέων,  η 
δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  η  προώθηση  της  διεθνούς 
συνεργασίας  και της δικτύωσης  με  ευρωπαϊκούς  και διεθνείς  φορείς  

Επίσης, βασική επιδίωξη της πράξης αποτελεί και η παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα 
στην  ανάληψη  Ε&Τ  δραστηριοτήτων  και  στην  αύξηση  της  χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων Ε&Τ από ιδίους πόρους γενικότερα.  
 
Ειδικότερα,  οι  επιλέξιμες  δραστηριότητες  προς  χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  της 
εκτέλεσης  ερευνητικών  και  τεχνολογικών  έργων  μεγάλης  κλίμακας,    είναι  μεταξύ 
άλλων οι ακόλουθες :  
 
α)  Δράσεις έρευνας και ανάπτυξης,  
α.1 ενέργειες οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείμενο του έργου και στοχεύουν 
σε  μια  σημαντική  εξέλιξη  πέραν  της  δεδομένης  τρέχουσας  κατάστασης  της 
σχετικής τεχνογνωσίας (βασική και βιομηχανική έρευνα) και  

α.2  πειραματική  ανάπτυξη/  επίδειξη  ώστε  να  αποδειχθεί  η  “εμπορική” 
βιωσιμότητα  νέων  τεχνολογιών,  οι  οποίες  διαθέτουν  μεν  κάποιο  οικονομικό 
πλεονέκτημα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο άμεσα.  

β)  Μελέτες  τεχνικής  σκοπιμότητας  (κυρίως  για  την  προετοιμασία  δράσεων 
πειραματικής ανάπτυξης).  

γ)  Κατοχύρωση  δικαιωμάτων  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας  για  ΜμΕ  και  ερευνητικούς 
φορείς.  
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δ)   Δράσεις  προβολής,  δικτύωσης,  διάχυσης,  συμμετοχής  σε  διεθνή  συνέδρια, 
εκθέσεις,  καθώς  και  διοργάνωσης  σεμιναρίων,  συνεδρίων,  διασκέψεων, 
συναντήσεων,workshops  (σε  εθνικό και  διεθνές  επίπεδο)  σε θέματα που συνδέονται 
με το αντικείμενο των έργων,. 
ε) Ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητικών αποτελεσμάτων,  Ε και Τ πληροφοριών 
Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με τη 
μορφή α.1 ή/και με τη μορφή πειραματικής ανάπτυξης (α.2).  
Οι  δράσεις  των  κατηγοριών  (β),  (γ),  είναι  προαιρετικές  και  συνδέονται  με  το 
αντικείμενο και τους στόχους των έργων, ενώ  
οι δράσεις της κατηγορίας (δ) και (ε) πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα. 
 
3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Η    Πράξη  εστιάζεται  στα  ακόλουθα    επιστημονικά  πεδία  τα  οποία  ορίστηκαν  από 
κοινού από τις συνεργαζόμενες χώρες: 

• ΑγροΒιοτεχνολογία και Τρόφιμα  
• Υλικά / Χημικά   

• Επιστήμες  υγείας  με  έμφαση  στην  Βιολογία  και  Βιοτεχνολογία/ 
Αξιοποίηση  φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς  

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας 
•  Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό) 
• Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία 
 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε ένα 
από τα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία.    
 
   
4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ‐ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 
Δικαίωμα  υποβολής  πρότασης  στην  παρούσα  προκήρυξη  για  την  υλοποίηση 
μεγάλης  κλίμακας  διακρατικών    Ε&Τ  έργων  σε  θέματα  Έρευνας  &  Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης  (Ε&ΤΑ)  έχουν:ελληνικές  επιχειρήσεις    ανεξαρτήτως μεγέθους με  έδρα 
την Ελλάδα και  συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και  με  Ερευνητικούς & 
Τεχνολογικούς  φορείς  της  χώρας  (Πανεπιστήμια,  ΑΤΕΙ,  Ερευνητικά  Κέντρα, 
Ινστιτούτα  και  Εργαστήρια  αυτών) και  με  λοιπούς φορείς. Οι  λοιποί  φορείς,  εκτός 
ελαχίστων  εξαιρέσεων,  θα  συμμετέχουν  κυρίως  με  τη  μορφή  τελικών  χρηστών/ 
αποδεκτών των προϊόντων/ τεχνολογιών/ υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. 
  

• Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση 
από ελληνικής πλευράς  η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, 
μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της 
χώρας της και με ιδιωτικούς ή /και δημόσιους φορείς της συνεργαζόμενης 
χώρας. 
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• Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την 
υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί 
σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και 
Τεχνολογικούς φορείς. 

Τα  προτεινόμενα  μεγάλης  κλίμακας  Ε&  Τ  έργα  πρέπει  να  αποφέρουν  προφανές 
όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες των συμπράξεων  αλλά και γενικότερα 
οφέλη  στην ελληνική οικονομία και  στο κοινωνικό σύνολο.  
 Επισημαίνεται  ότι  με  τον  όρο  επιχείρηση  νοούνται  οι  επιχειρήσεις  με  νομική 
μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές 
και  παραγωγικές  επιχειρήσεις  διαφόρων  δραστηριοτήτων  και  κάθε  μεγέθους, 
περιλαμβανομένων των ΜμΕ1. 
• Οι  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  έχουν  κλείσει  μία  τουλάχιστον  ετήσια 
οικονομική  χρήση  και  να  έχουν  δημοσιεύσει  τον  σχετικό  ισολογισμό  (ή 
ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία).   

 
Το ποσοστό ενίσχυσης (δημόσια δαπάνη) σε επίπεδο έργου θα ανέρχεται σε 80% κατά 
μέγιστο επί του συνολικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου έργου  /σχεδίου,  ενώ το 
υπόλοιπο του κόστους (ιδία συμμετοχή), θα το επωμίζονται οι δικαιούχοι ανάλογα με 
την  ενίσχυση που  δικαιούται  ο  καθένας απ’  αυτούς  (το  ελάχιστο ποσοστό  της  ιδίας 
συμμετοχής  θα  ανέρχεται  σε  20%  και  θα  καλύπτεται  από  ιδίους  πόρους  των 
δικαιούχων και βασικά των επιχειρήσεων).  
Αναλυτικά στοιχεία για το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο είδος δραστηριότητας και 
ανά είδος φορέα παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.   
• Για  την  υποβολή  πρότασης  είναι    απαραίτητη  η  συμμετοχή  επιχειρήσεων   
από ελληνικής πλευράς  

• Η  σύμπραξη  μεταξύ    επιχειρήσεων  και  φορέων  σε  επίπεδο  χώρας  όταν  οι 
ανάγκες του έργου το απαιτούν θεωρείται πλεονέκτημα.  

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική 
χρήση  και  να  έχουν  δημοσιεύσει  τον  σχετικό  ισολογισμό  (ή  ισοδύναμα 
οικονομικά στοιχεία).   

• Τονίζεται  ότι  η  ιδία  συμμετοχή  μιας  επιχείρησης  δεν  μπορεί  να  είναι  ανά  έτος 
μεγαλύτερη από το 1/3 του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τελευταία 
3  έτη.  Στην  περίπτωση  επιχείρησης  με  λιγότερους  από  τρεις  δημοσιευμένους 
ισολογισμούς  λαμβάνεται  υπόψη  ο  μέσος  όρος  του  κύκλου  εργασιών  όσων 
ισολογισμών έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης. 

 
Στους « λοιπούς φορείς» περιλαμβάνονται οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες 
υπηρεσίες,  οι  εταιρείες  βιομηχανικής  έρευνας  και  τεχνολογικής  ανάπτυξης,  οι 
οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  τεχνολογικοί,  μη  κερδοσκοπικοί  και  άλλοι 
ενδιαφερόμενοι  φορείς  με  δραστηριότητες  και  στόχους  συναφείς  με  το  αντικείμενο 
και τους στόχους της παρούσας πράξης/ πρόσκλησης.  

                                                 
1 Όπου αναφέρεται ο όρος ΜμΕ (μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις), ακολουθείται ο αντίστοιχος ορισμός της 
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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• Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας 
φορέας (όπως Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ ή ερευνητικό ινστιτούτο, κλπ) ανεξάρτητα από 
το νομικό καθεστώς του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 
χρηματοδότησής του, από τους κύριους σκοπούς του οποίου είναι η διεξαγωγή 
βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και η διάδοση 
των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας. 
Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων ή τη διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα μετόχων ή μελών, δεν έχουν 
προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του 
αποτελέσματα.  

• Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης ως διαφορετικοί φορείς μπορούν να θεωρούνται 
διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου 

       
• Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η συμμετοχή, ως εταίρων, φορέων (επιχειρήσεων, 
ερευνητικών  ή  και  άλλων  φορέων)  από  το  εξωτερικό  ‐εκτός  της  Κίνας‐    με  την 
προϋπόθεση ότι:  
Α.    οι    συγκεκριμένοι  φορείς  δεν  θα  επιχορηγούνται  από  το  έργο  και  η 
χρηματοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από  ίδιους πόρους και παράλληλα  
στο έργο θα  συμμετέχει ελληνική ιδιωτική εταιρεία που ασκεί  δραστηριότητες 
στην Ελλάδα.    

 
Διευκρινίζεται ότι δεν λογίζεται στο συνολικό αριθμό φορέων η συμμετοχή φορέα με 
μηδενικό προϋπολογισμό ή δημόσια δαπάνη (πλην των φορέων της  Κίνας). 
 
Σημείωση: Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο  τρεις (3) προτάσεις (συνολικά ως 
συντονιστής  η/και    ως  συμπράττων  φορέας  ).  Ο  αριθμός  των    φορέων  που 
συνεργάζονται  σε  κάθε  πρόταση  θα  πρέπει    τεκμηριωμένα  να  αντανακλά  τις 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου.  
 
Υπογραμμίζονται επίσης τα ακόλουθα:  

 Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν χωρίς  συνεργασία με την άλλη 
χώρα αποκλείονται από τη διαδικασία.   

 Δε  θα  εξετάζονται  προτάσεις  με  διάρκεια  υλοποίησης    μεγαλύτερη 
από την   προβλεπόμενη.  

 Δεν  θα  χρηματοδοτούνται  προτάσεις  που  ήδη  χρηματοδοτούνται 
από άλλες δημόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές. 

 
Σε  κάθε  έργο,    που  υποβάλλεται  από  μια  μόνο  επιχείρηση,  ορίζεται    ως 
Επιστημονικός  Υπεύθυνος,  φυσικό  πρόσωπο,  το  οποίο  έχει  την  ευθύνη  για  το 
συντονισμό  και  την  επίβλεψη  του    από  επιστημονικής,  τεχνικής  και  οικονομικής 
πλευράς.  Ο  Επιστημονικός  Υπεύθυνος  αναλαμβάνει  επιπλέον  την  υποχρέωση  να 
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συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και να τηρεί 
όλα τα παραστατικά που αφορούν στο έργο και να εκπροσωπεί τον Δικαιούχο. 
 

• Σε  περίπτωση  σύμπραξης  φορέων  ο  «Επιστημονικός  Υπεύθυνος»    έχει  τη 
γενική  εποπτεία  του  συνολικού  έργου  αποκλειστικά  σε  επιστημονικό 
επίπεδο.Παράλληλα  όμως  η  επιχείρηση  η  οποία  έχει  σημαντική  βαρύτητα/ 
ποσοστό  συμμετοχής  στο  έργο,    ορίζεται  ως  Συντονιστής  Φορέας    και  
εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο(Συντονιστής του έργου). 

•  Ο Συντονιστής του έργου λειτουργεί ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων που 
συμπράττουν,      έχει  την  ευθύνη  για  το  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων 
/εργασιών  των  φορέων,  τη  συνολική  διαχείριση  σε  επίπεδο  διοικητικό  και  σε 
επίπεδο  επικοινωνίας  μεταξύ  τους    καθώς  και  με  τη  ΓΓΕΤ.  Εντούτοις,  κάθε 
δικαιούχος  (εταίρος της σύμπραξης)  διατηρεί  την ευθύνη, απέναντι στη ΓΓΕΤ, 
της    επιστημονικής,  οικονομικής  και  διοικητικής  υποστήριξης  του  επιμέρους 
τμήματος του  έργου  που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει. 

 
Σε  περίπτωση  που  στην  υποβληθείσα  πρόταση  συμμετέχουν  μεγάλες  επιχειρήσεις 
(όσες  δεν  εμπίπτουν  στον  ισχύοντα  ορισμό  των  ΜμΕ)  προκειμένου  να  δικαιούνται 
ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού  (Ε.Κ) αριθ.800/2008  της Επιτροπής  
θα  πρέπει  να  έχουν  αναλύσει,  με  εσωτερική  μελέτη,  τη  βιωσιμότητα  του 
ενισχυόμενου σχεδίου/ έργου ή δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση χορήγησης της 
ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται μια 
ουσιώδης αύξηση του μεγέθους ή του πεδίου του σχεδίου, μια ουσιώδης αύξηση του 
συνολικού  ποσού  που  κατέβαλε  ο  δικαιούχος  για  το  επιδοτούμενο  έργο  ή  τη 
δραστηριότητα  ή  μια  ουσιώδης  αύξηση  στην  ταχύτητα  ολοκλήρωσης  του  υπόψη 
σχεδίου ή δραστηριότητας. Θα πρέπει να υποβληθεί σύνοψη αυτού του κειμένου μαζί 
με την προς χρηματοδότηση πρόταση.  
Υπογραμμίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση 
για τη χρηματοδότηση μεγάλης επιχείρησης από την πράξη.  
 

Εφόσον  εγκριθεί  η  ενίσχυση  ενός  σχεδίου/  έργου,  απαγορεύεται  η  εκχώρηση  του 
ανατιθέμενου  έργου  σε  τρίτους  από  οποιονδήποτε  δικαιούχο,  καθώς  και  της 
απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή. 
 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται 
σε 6 εκ. € με  προοπτική  άμεσης αύξησης στα 10.000.000 €. 
Η  μέγιστη  δημόσια  δαπάνη  που  μπορεί  να  εγκριθεί  για  κάθε  έργο  δεν  θα 
υπερβαίνει  τις 400.000 €. ως εκ τούτου  αναμένεται να ενταχθούν  συνολικά περίπου  
25 έργα. 
Η    χρονική  διάρκεια  υλοποίησης  των  προτεινόμενων  έργων  δε  θα  πρέπει  να 
υπερβαίνει τα τρία  έτη   και σε καμία περίπτωση την 30/9/2015.  
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6. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Σε  περίπτωση  σύμπραξης  ελληνικών  φορέων  η    ένταση  ενίσχυσης  καθορίζεται 
χωριστά  για  κάθε  δικαιούχο  ενίσχυσης  και  για  κάθε  είδος  ενισχυόμενης 
δραστηριότητας.  
Όταν ένα έργο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες η καθεμιά από αυτές κρίνεται 
μεμονωμένα  αν  υπάγεται  σε  μια  από  τις  κατηγορίες,  οι  οποίες  αναφέρονται  στη 
συνέχεια,  ή σε καμία από αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο,  κάθε Ενότητα 
Εργασίας να αντιστοιχίζεται είτε σε ένα συγκεκριμένο είδος έρευνας (βασική έρευνα, 
βιομηχανική  έρευνα  ή  πειραματική  ανάπτυξη)  είτε  σε  κάποια  από  τις  άλλες 
δραστηριότητες  (μελέτη  τεχνικής  σκοπιμότητας,  κατοχύρωση  δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας). 
 
6.1  Ένταση  της  ενίσχυσης  για  έργα  Έρευνας  και  Ανάπτυξης  ανά  είδος 
δικαιούχου/ φορέα 
 
Οι  ενισχύσεις  αυτής  της  κατηγορίας  αφορούν  βασική  έρευνα2  ή/και  βιομηχανική 
έρευνα3  ή/και  πειραματική  ανάπτυξη4.  Η  ένταση  της  ενίσχυσης  ανά  κατηγορία 
έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων παρουσιάζεται παρακάτω 
και συγκεκριμένα: 
• για τις επιχειρήσεις στην υποενότητα 6.1.1  
• για τους ερευνητικούς φορείς στην υποενότητα 6.1.2  
• για τεχνολογικούς και λοιπούς φορείς στην υποενότητα 6.1.3 
 
6.1.1 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς επιχειρήσεις 
 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος 
της  επιχείρησης,  και  τον  αριθμό  και  το  είδος  των  συνεργαζόμενων  φορέων 
παρουσιάζεται στον πίνακα 3: 

                                                 
2 Βασική έρευνα: 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 πρακτική εφαρµογή ή χρήση. 

3 Βιοµηχανική έρευνα: σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική 
βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών 
στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων, που είναι απαραίτητα για τη βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την 
επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρµογών εξαιρουµένων των πρωτοτύπων. 

4 Πειραµατική ανάπτυξη: απόκτηση, συνδυασµός, διαµόρφωση και χρήση υφιστάµενων, επιστηµονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και ικανοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και 
διατάξεων για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να 
περιλαµβάνονται και άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την 
τεκµηρίωση νέων προϊόντων, µεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες µπορούν να περιλαµβάνουν την 
παραγωγή σχεδίων, σχεδιασµού και άλλης τεκµηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εµπορική χρήση. 
Περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπορικά και 
πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για το τελικό εµπορικό προϊόν 
και όπου είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν όνο για σκοπούς επίδειξης 
και έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης εµπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, 
τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιµο κόστος. 
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Πίνακας 3: Εντάσεις ενίσχυσης για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

Κατηγορία Έρευνας  
Μικρές 
επιχ/σεις 

Μεσαίες 
επιχ/σεις 

Μεγάλες 
επιχ/σεις 

Βασική Έρευνα   έως 100%  έως 100%   έως 100%  

Βιομηχανική Έρευνα   έως 70%   έως 60%   έως 50%  
Εντούτοις, η ένταση της  ενίσχυσης ανά 
κατηγορία έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτω 
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις  ως εξής: 
Η Βιομηχανική Έρευνα,  ενισχύεται με την 
αναφερόμενη στις διπλανές στήλες  ανώτερη 
ένταση  εφόσον καλύπτεται μία από τις  
παρακάτω προϋποθέσεις:  
1.  Το  έργο  προβλέπει  πραγματική  συνεργασία 
μεταξύ  δυο  τουλάχιστον  ελληνικών 
ανεξάρτητων  μεταξύ  τους  επιχειρήσεων  και 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α)  καμία  μεμονωμένη  επιχείρηση  δε  φέρει 
πάνω  από  το  70%  των  επιλέξιμων 
δαπανών του σχεδίου συνεργασίας, και  

β) περιλαμβάνεται συνεργασία με 
τουλάχιστον  μια ελληνική  ΜμΕ 

2.  Το  έργο  προβλέπει  πραγματική  συνεργασία 
μεταξύ μιας  ελληνικής  επιχείρησης και  ενός 
ελληνικού    ερευνητικού  φορέα  και 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α)  ο  ερευνητικός  φορέας  αναλαμβάνει 
τουλάχιστον  το  10%  των  επιλέξιμων 
δαπανών  (επί  του  συνολικού 
προϋπολογισμού), και  

β) ο ερευνητικός φορέας έχει το δικαίωμα να 
δημοσιεύσει  τα  αποτελέσματα  του 
ερευνητικού  σχεδίου  στο  βαθμό  που 
απορρέουν από την έρευνα που διεξήγαγε 
ο ίδιος, ή  

3.  τα  αποτελέσματα  του  σχεδίου  διαδίδονται 
ευρέως  μέσω  τεχνικών  και  επιστημονικών 
διαλέξεων  ή  μέσω  της  δημοσίευσής  τους  σε 
επιστημονικά  και  τεχνικά  περιοδικά  ή 
διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη 
πρόσβαση  (βάσεις  δεδομένων  οι  οποίες 
προσφέρουν  σε  όλους  πρόσβαση  σε 
ανεπεξέργαστα  ερευνητικά  δεδομένα)  ή  μέσω 

έως 80%   έως 75%   έως 65%  
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δωρεάν  λογισμικού  ανοικτής  πηγής. Προσοχή: 
σημειώνεται ότι για τις προϋποθέσεις 1 και 2, 
η  υπεργολαβία  δε  θεωρείται  πραγματική 
συνεργασία. 

Πειραματική Ανάπτυξη5   έως 45%   έως 35%   έως 25%  

Πειραματική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται οι 
προαναφερθείσες  προϋποθέσεις  1  ή  2  του 
αυξημένου  ύψους  ενίσχυσης  βιομηχανικής 
έρευνας (βλ. ανωτέρω). 

 
έως 60%  

 
έως 50%  

 
έως 40%  

 
6.1.2 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς ερευνητικούς φορείς 
 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης προς τους ερευνητικούς φορείς μπορεί να ανέλθει 
σε  100%  των  επιλέξιμων  δαπανών  για  κάθε  είδος  ενισχυόμενης  δραστηριότητας, 
εφόσον  προκύπτει  από  το  υποβαλλόμενο  έργο  ότι  αφενός  η  ενισχυόμενη 
δραστηριότητα εμπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού 
φορέα  οι  οποίες  δεν  αποτελούν  οικονομική  δραστηριότητα  και  αφετέρου  τα 
αποτελέσματα  του  ενισχυόμενου  έργου  μπορούν  να  διαδοθούν  ευρέως,  και  τυχόν 
δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  που  προκύπτουν  από  τη  δραστηριότητα  του 
ερευνητικού φορέα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, ή ακόμη και αν παρέχονται τα 
αποτελέσματα  στη  συνεργαζόμενη  επιχείρηση,  από  την  αξιοποίησή  τους  δεν 
παράγονται  ωστόσο  άμεσα  εμπορικά  προϊόντα  και  οφέλη  στην  επιχείρηση.  Το  ίδιο 
ισχύει  αν  τα  έσοδα  από  οικονομικές  δραστηριότητες  του  ερευνητικού  φορέα  όπως 
έσοδα  από  παραχώρηση  αδειών  εκμετάλλευσης,  δημιουργίας  τεχνοβλαστών  και 
άλλων  μορφών  αξιοποίησης  της  παραγόμενης  γνώσης,  επανεπενδύονται  στις 
πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα. Η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγχει  την  επανεπένδυση  στις  πρωτογενείς  δραστηριότητες  των  ερευνητικών 
φορέων  των  τυχόν  εσόδων που προέκυψαν από  την οικονομική  εκμετάλλευση    των 
αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων για μια τριετία μετά την παραλαβή 
τους και να συστήνει για το σκοπό αυτό ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων. 
Σε  διαφορετική  περίπτωση,  δηλαδή  αν  το  έργο  που  υλοποιείται  από  τους 
ερευνητικούς  φορείς  θεωρείται  ως  οικονομική  δραστηριότητα  και  δεν  εμπίπτει  στις 
ανωτέρω  περιπτώσεις,  τότε  οι  ερευνητικοί  φορείς  θα  μπορούν  να  επιδοτηθούν  με 
ανώτατη ένταση ενίσχυσης ίση με αυτήν των επιχειρήσεων ανάλογα με το είδος της 
ενισχυόμενης  δραστηριότητας,  όπως περιγράφεται  στις  προηγούμενες  υποενότητες. 
Συγκεκριμένα, ο ερευνητικός φορέας θα ενισχύεται κατ’ ανώτατο με βάση το ποσοστό 
που  προβλέπεται  για  το  είδος  της  επιχείρησης  (μικρή,  μεσαία  ή  μεγάλη),  η  οποία 

                                                 
5 Η πειραµατική παραγωγή και δοκιµή των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών είναι επίσης 
επιλέξιµη, εφόσον δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να µεταποιηθούν για χρήσεις βιοµηχανικές 
εφαρµογές ή εµπορία.  
Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται σε 
προϊόντα, γραµµές παραγωγής, διεργασίες µεταποίησης, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες 
δραστηριότητες σε εξέλιξη, ακόµη και αν οι αλλαγές αυτές αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις. 
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ωφελείται  από  τα  αποτελέσματα  της  δραστηριότητάς  του  ή/και  από  το  είδος  της 
έρευνας  ή/και  από  το  σταθμισμένο  μέσο  όρο  αυτών.  Το  υπόλοιπο  ποσοστό  του 
προϋπολογισμού του έργου (ιδία συμμετοχή) θα καλύπτεται από ίδιους πόρους.  
 
6.1.3 Ενισχύσεις  για  σχέδια  έρευνας  και  ανάπτυξης  από  τεχνολογικούς  και 

λοιπούς φορείς 
 
Οι τεχνολογικοί φορείς θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με το καθεστώς τους, δηλαδή, 
αν είναι επιχειρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 6.1.1, ενώ αν είναι 
ερευνητικοί φορείς, με βάση όσα αναφέρονται στην ενότητα 6.1.2. 
 
Η ενίσχυση για τους λοιπούς φορείς  (σχετικούς με το αντικείμενο των έργων), όπως 
δημόσιες  υπηρεσίες,  ΝΠ,  οργανισμοί  τοπικής  αυτοδιοίκησης6  αστικές  μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, σύνδεσμοι, ενώσεις κλπ θα γίνεται σύμφωνα με 
τα  αναφερόμενα  στις  ενότητες  6.1.1  &  6.1.2(σε  όσους  φορείς  εμπίπτουν  στους 
περιορισμούς  των  κρατικών  ενισχύσεων7).  Επισημαίνεται  ότι  η  συμμετοχή  των 
λοιπών φορέων δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει:  
α.  για τα δημόσια Νοσοκομεία και τα κέντρα αυτών, όταν συμμετέχουν σε έργα του 
θεματικού τομέα Επιστημών Υγείας  

β.  για  τα μουσεία  όταν  συμμετέχουν  σε  έργα  του  θεματικού  τομέα Περιβάλλοντος  
(πολιτιστικού) 

γ.  για τους φορείς του άρθρου 12 του Νόμου 3297/23.12.2004. 
 
6.2 Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας 
 
Οι  ενισχύσεις  για  μελέτες  τεχνικής  σκοπιμότητας  αφορούν  στη  χρηματοδότηση 
τεχνικών  μελετών  σκοπιμότητας  για  την  προετοιμασία  βιομηχανικής  έρευνας  ή 
πειραματικής ανάπτυξης.  

Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά είδος φορέα είναι η εξής:  
• για  ΜμΕ,  το  75%  των  επιλέξιμων  δαπανών  για  μελέτες  για  την  προετοιμασία 
δραστηριοτήτων βιομηχανικής  έρευνας και  το  50%  των  επιλέξιμων δαπανών για 
μελέτες για την προετοιμασία δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης,  

• για μεγάλες  επιχειρήσεις,  το  65%  των  επιλέξιμων  δαπανών  για  μελέτες  για  την 
προετοιμασία δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και το 40%  των επιλέξιμων 
δαπανών  για  μελέτες  για  την  προετοιμασία  δραστηριοτήτων  πειραματικής 
ανάπτυξης.  

 

                                                 
6 Σημειώνεται  ότι  οι  αναπτυξιακές  εταιρείες  θεωρούνται  επιχειρήσεις  και  ισχύουν  όσα  αναφέρονται 
στην ενότητα 6.1.1 

7 Για τους δηµόσιους φορείς, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων νοσοκοµείων και τους φορείς του άρθρου 12 
του νόµου 3297/23.12.2004 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, το ποσοστό ενίσχυσης για µη οικονοµικές 
δραστηριότητες, µπορεί να ανέλθει και στο 100%. 
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6.3 Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ8 
 
Οι  ενισχύσεις  για  δαπάνες  δικαιωμάτων  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας  αφορούν  σε 
δαπάνες  των  ΜμΕ,  που  συνδέονται  με  την  απόκτηση  και  επικύρωση  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή και των δημόσιων 
ερευνητικών κλπ φορέων. 
 
Η  ένταση  της  ενίσχυσης  μπορεί  να  είναι  ίση  με  εκείνη  για  ενισχύσεις  σε  σχέδια 
έρευνας και ανάπτυξης  (Ενότητα 7), σχετικά με τις  ερευνητικές δραστηριότητες που 
καταρχήν οδήγησαν στη σύσταση των υπόψη δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι  ακόλουθες: 
α)  Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
πειραματικής ανάπτυξης 
‐ Δαπάνες προσωπικού 
‐ Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις) 
‐ Δαπάνες για κτίρια 
‐ Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας 
‐ Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα) 
‐ Συμπληρωματικά γενικά έξοδα  

      ‐Απλές λειτουργικές δαπάνες(Δαπάνες  αναλωσίμων,μετακινήσεων, κλπ) 
β)  Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας 
γ)  Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ 
 
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προτάσεων  αποτελείται  από  τον  προκαταρκτικό 
έλεγχο, την κύρια αξιολόγηση και  την ιεράρχηση των προτάσεων.  
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί  σε 2 φάσεις: 

 Κατά την πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί  αξιολόγηση των προτάσεων «ανά 
θεματική/  τομεακή»  περιοχή  και  επεξεργασία  των  στοιχείων  για  τη 
διαμόρφωση της τελικής εισήγησης. (φάση Α).  

 Κατά  την  δεύτερη  φάση,  η  τελική  επιλογή  των  προτάσεων  που  θα 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας   θα γίνει, μετά από 
διαπραγματεύσεις,  στο  πλαίσιο  της    συνδιάσκεψης  συνεργασίας  των  
εκπροσώπων  των  αρμοδίων  Οργανισμών  Ελλάδας  και  Κίνας,    λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις αξιολογήσεις  και  των δύο πλευρών(φάση Β). 

Η  αξιολόγηση  των  προτάσεων  κάθε  θεματικού  τομέα  θα  πραγματοποιηθεί  από 
αρμόδιες επιτροπές  (εμπειρογνώμονες/αξιολογητές, επιστήμονες, στελέχη της  ΓΓΕΤ, 
εκπρόσωποι συλλογικών επιχειρηματικών οργάνων όπως ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΕΕΒΕ, κλπ.). Τα 
                                                 
8 Πέραν των ΜµΕ, οι συγκεκριµένες ενισχύσεις αφορούν και στους Ερευνητικούς Φορείς εφόσον στο πλαίσιο 
της υποβληθείσας πρότασης δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα µε βάση την ανάλυση της 
παραγράφου 6.1.2 
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μέλη  των  επιτροπών θα    διαθέτουν  ερευνητική ή/και βιομηχανική  εμπειρία σχετική 
με  το  αντικείμενο  του  προς  αξιολόγηση  έργου,  με  τη  συνδρομή    όπου  απαιτείται, 
κριτών/ αξιολογητών  
 
Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  είναι  ισοβαρή  με  κλίμακα  βαθμολογίας  0  έως  5  για  το 
καθένα από αυτά. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως άθροισμα 
των   βαθμολογιών των τεσσάρων  κριτηρίων. 
 
Αναλυτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 
Α.  Το  επιστημονικό  επίπεδο  και  η  ερευνητική  εμπειρία  της  ομάδας  που 
υποβάλλει  την  πρόταση,  η  συμμετοχή  στην  πρόταση  ερευνητικού  φορέα(σε 
περίπτωση σύμπραξης φορέων ποιότητα ‐ αξιοπιστία της)(συντελεστής βαρύτητας 
20%) 

Β.  Η σκοπιμότητα της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα της    
      Κίνας , το  προσδοκώμενο όφελος το οποίο  θα αποκομίσουν οι δύο  
χώρες  από  τη  συγκεκριμένη  συνεργασία  και    τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα 

(βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  εξωστρέφειας  των  συμμετεχόντων 
φορέων,  ανάπτυξη  νέων    ανταγωνιστικών    προϊόντων  /υπηρεσιών    σε  διεθνές 
επίπεδο, μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και  των ακαδημαϊκών 
φορέων  των δύο χωρών, προώθηση της διεθνούς συνεργασίας  και της δικτύωσης  
με  ευρωπαϊκούς  και διεθνείς  φορείς) (συντελεστής βαρύτητας 30%) 
 

Γ.    Η  Επιστημονική  και  Τεχνολογική  αρτιότητα  της  πρότασης  (συντελεστής 
βαρύτητας 25%) 

 
(Ποιότητα και καινοτομικότητα/ αριστεία της πρότασης, αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης  μεθοδολογίας‐τεχνολογίας,  εφικτότητα  και  σαφήνεια  των 
παραδοτέων.) 

Δ.  Η συνεισφορά του έργου στην οικονομία και την παραγωγικότητα της χώρας 
και επίδραση στην λειτουργία και πρόοδο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 
(συντελεστής βαρύτητας 25%) 

 
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ‐ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης οι προτάσεις θα καταταχθούν σε 
πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά θεματική/ τομεακή περιοχή 
Σε  θεματική/  τομεακή  περιοχή  που  δύο  προτάσεις  ισοβαθμούν  θα  έχει 
προτεραιότητα  η  πρόταση  με  τη  συμμετοχή  ερευνητικού  φορέα  ενώ    σε 
περίπτωση  νέας  ισοβαθμίας  θα  υπερισχύει  η  πρόταση  με  τη  μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο κριτήριο Β.  
Στην  περίπτωση  πρότασης  όπου  συμμετέχουν  δικαιούχοι  από  διαφορετικές 
«Περιφέρειες»  η Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο θα χρεώνεται 
στο Ε.Π.  της Περιφέρειας από  την  οποία αυτός προέρχεται,  με  βάση  την  ιεράρχηση 
των  προτάσεων  και  τη  διαθέσιμη  Δημόσια  Δαπάνη  ανά  Περιφέρεια,  όπως  αυτή 
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παρουσιάζεται στον πίνακα 1 της ενότητας 2. Στη συνέχεια θα καταρτίζεται πίνακας 
κατανομής της δημόσιας δαπάνης ανά «περιφέρεια» ανάλογα με τη γεωγραφική θέση 
των συμμετεχόντων.  
 
Οι προτάσεις θα  ιεραρχούνται στον πίνακα αυτό βάσει  της συνολικής βαθμολογίας 
τους  (ξεκινώντας  από  την  πρόταση  που  συγκέντρωσε  την  υψηλότερη  βαθμολογία) 
και μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. κάθε Περιφέρειας. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, την υπογραφή 
του  Πρωτοκόλλου  συνεργασίας    και  την  έγκριση  του  καταλόγου  των  προς 
χρηματοδότηση  έργων  ακολουθεί  η  διαδικασία  σύνταξης‐κατάρτισης  Τεχνικού 
Δελτίου Έργου και η έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης‐υπαγωγής. 
 
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 
Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  μέσω  διαδικτύου  στην  αγγλική  γλώσσα 
συμπληρώνοντας  τη  σχετική  ηλεκτρονική  φόρμα.  Ο  τίτλος  και  η  περίληψη  της 
πρότασης θα δίνονται  και στην ελληνική γλώσσα. Η υποβολή της πρότασης γίνεται 
με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ένα 
μόνο ελληνικό φορέα  ή του Συντονιστή σε περίπτωση σύμπραξης φορέων, οι οποίοι 
πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για την 
πληρότητά της. 
 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα 
της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας : https://apps.gov.gr/minedu/international/greece‐
china2012/ 
Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εγγραφή στην πλατφόρμα.  
 
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων εμπεριέχονται στην 
πλατφόρμα υποβολής. Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την 
πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
   greece_china@gsrt.gr 
 
Οι  υποβληθείσες  προτάσεις  λαμβάνουν  αριθμό  πρωτοκόλλου,  ο  οποίος  είναι 
μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τον ΕΦΔ για την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων.  
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πράξη παρέχονται στον οδηγό εφαρμογής, ο 
οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr). 
 
Επισημαίνεται  ότι,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  ενδιαφερομένων  θα 
δημιουργηθεί      στην  ιστοσελίδα  της ΓΓΕΤ    ειδικό πεδίο απαντήσεων σε συχνές 
ερωτήσεις (FAQ). 
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Υποστηρικτικός Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών 
 
Για  τους  φορείς  που  αναζητούν  εταίρους  στην  Κίνα  για  την  από  κοινού  υποβολή 
πρότασης  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  προκήρυξης,  έχει    δημιουργηθεί  ειδικός 
μηχανισμός  υποστήριξης   και  ανεύρεσης  εταίρων  μέσω  Δικτύων/Φορέων  με  τους 
οποίους  συνεργάζεται  η  Γενική  Γραμματεία  Έρευνας  &  Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ), 
διατηρώντας  την  εμπιστευτικότητα  της  αιτούμενης  πληροφορίας  (πληροφορίες 
www.gsrt.gr).  
 
 
11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων  θα γίνει αμέσως μετά  την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  που  θα  γίνει  από  τη  ΓΓΕΤ,  και  η  οποία  θα  δημοσιευθεί  τόσο  στον 
ημερήσιο τύπο (τουλάχιστον σε 3 εφημερίδες), όσο και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 
Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  από  την  επόμενη  ημερομηνία  της  έκδοσης  της 
πρόσκλησης  έως  και  την  24:00  ώρα  της    10ης  Απριλίου  2012  (καταληκτική 
ημερομηνία).  
Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα 
γίνουν αποδεκτές. 
Η αλλοδαπή ερευνητική ομάδα θα υποβάλλει  τη δική της πρόταση στην αντίστοιχη 
Υπηρεσία της συνεργαζόμενης χώρας. 
 
12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Ελληνική πλευρά 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :  
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων 
 
Δρ. Ιφιγένεια Σταμέλου:  τηλ. 210‐7458097, e‐mail: esta@gsrt.gr 
κ . Ζωή Σιψή   : τηλ. 210‐7458171, e‐mail: zosi@gsrt.gr  
 
Κινεζική πλευρά :  
Ministry of Science and Technology (MOST) of the People’s Republic of China, 
Department of International Cooperation, 15B Fu Xing Road, Beijing, 100862,  
e‐mail: hzs_ozc@most.cn) , Fax:0086 10 58881354 
 
 

Η Υπουργος Παιδειας, Δια Βιου Μαθησης & Θρησκευματων 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 


