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1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 
 
Η πξάμε ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο 
ρψξαο, κέζα απφ ηελ απφ θνηλνχ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ έξγσλ πνπ πξνάγνπλ 
ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ Έιιελα πνιίηε.  

Δηδηθφηεξα, ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ:  

α/  ελδηαθέξνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο θαη ζα ζπκβάινπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ 
παξαγσγή λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο,  

β/  ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 
ελεξγεηαθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή,  

γ/  παξάγνπλ λέα γλψζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 
Η παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αθνξά πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο Δ&Σ ηνκείο 
επηιεγκέλνπο ζηε βάζε ηεο δήηεζεο αμηνπνηήζηκσλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ 
απφ ηνλ ειιεληθφ παξαγσγηθφ ηνκέα θαη θαιχπηεη φιε ηε ρψξα. εκεηψλεηαη φκσο φηη γηα ηελ θάζε 
πεξηθέξεηα κεηάβαζεο θαη ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 έρνπλ δεζκεπζεί ζπγθεθξηκέλα 
θνλδχιηα. 
 
Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, αλέξρεηαη ζε 68,32 εκ. €. Δμ 
απηψλ δεκφζηα δαπάλε χςνπο 10 εθ. € ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ζρέδηα/ έξγα ζε ηνκείο 
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο εθηηκάηαη φηη 
ζα αλέιζεη ζε 85 εκ. €. Η θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 
πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ-ΙΙ), απεηθνλίδεηαη ζηνλ 
πίλαθα 1. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο δαπάλεο νξίδεηαη 
σο ε ηδία ζπκκεηνρή, ε νπνία αλακέλεηαη λα θαιπθζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο (βαζηθά απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο). 
 
Πίλαθαο 1: Καηαλνκή δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 θαη κεηάβαζεο (Σα πνζά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε „„Τπεξεζίεο‟‟ είλαη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη 
πξνβιεθζεί γηα θάζε κία πεξηθέξεηα γηα ην ζχλνιν ηεο πξάμεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο) 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ 

Γεκφζηα Γαπάλε                                 

 
Υπηρεσίες 

Πεξηθέξεηεο 
ζηφρνπ 1 

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΝ ΙΙ) 
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. 
Αηγαίν, Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. 
Διιάδα) 

23.540.000 € 

 
 

2.610.000 € 

Πεξηθέξεηεο 
κεηάβαζεο 
 
 

Αηηηθή 18.290.000 € 3.900.000 € 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 16.400.000 € 2.070.000 € 

Γπηηθή Μαθεδνλία 600.000 € 320.000 € 

ηεξεά Διιάδα 9.460.000 € 1.100.000 € 

Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ 30.000 €  

 ΤΝΟΛΟ 68.320.000 € 10.000.000 € 

 
H πξάμε απεπζχλεηαη ζε εγρψξηεο ζπκπξάμεηο δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, 
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΙ, ηερλνινγηθψλ, δεκφζησλ, θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε εζηηαζκέλνπο ηνκείο. εκεηψλεηαη φκσο φηη νη βαζηθνί απνδέθηεο 
(νκάδεο ζηφρνη) ηεο πξάμεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο 
(Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ιλζηηηνχηα). Οη ινηπνί θνξείο, εθηφο ειαρίζησλ 
εμαηξέζεσλ, ζα ζπκκεηέρνπλ θπξίσο κε ηε κνξθή ηειηθψλ ρξεζηψλ/ απνδεθηψλ ησλ πξντφλησλ/ 
ηερλνινγηψλ/ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 
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Η ελίζρπζε (δεκφζηα δαπάλε) θάζε δηθαηνχρνπ ζα βαξχλεη: 

α. ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη 
ιεηηνπξγεί ε επσθεινχκελε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην Παξάξηεκα ηεο επηρείξεζεο πνπ 
επσθειείηαη απφ ην έξγν, αλεμάξηεηα απφ ηνπ πνχ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο 

β. ζηελ πεξίπησζε ΑΔΙ, Δξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ζηελ πεξηθέξεηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 
αληίζηνηρε ζρνιή. ηκήκα/ ηλζηηηνχην. 

 
 
2. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
Η πξάμε έρεη σο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο, ηελ 
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηελ ελίζρπζε, εμεηδίθεπζε εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηε 
δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο απφ επξσπατθέο θαη άιιεο 
ρψξεο. Δπίζεο, βαζηθή επηδίσμε ηεο πξάμεο απνηειεί θαη ε παξαθίλεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 
αλάιεςε Δ&Σ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ Δ&Σ απφ 
ηδίνπο πφξνπο γεληθφηεξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηφρνο είλαη 
ε ηδία ζπκκεηνρή λα μεπεξάζεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο. ε επίπεδν 
έξγνπ, ην πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 
Η πξάμε έρεη σο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: 

 Σελ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πφξσλ ζε εζηηαζκέλνπο Δ&Σ ηνκείο, ζεκαληηθνχο 
γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ππνδνκψλ, γεληθφηεξα, αξηζηείαο θαη πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ αληαγσληζηηθψλ ζε δηεζλέο 
επίπεδν. 

 Σε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ή ζηε δεκηνπξγία 
θνηλψλ πφξσλ γηα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ειιεληθή θαη γεληθφηεξα ε επξσπατθή 
αληαγσληζηηθφηεηα ή λα αληηκεησπηζηνχλ ζνβαξέο θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο.  

 Σελ ππνζηήξημε έξγσλ θπξίσο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ 
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ 
αλάπηπμε ή βειηίσζε πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ, ππεξεζηψλ ή πνιηηηθήο, κε ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ.   

 Σελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. 
 
Οη επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξάμεο είλαη νη εμήο:  
α)  Γξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,  

α.Ι  ελέξγεηεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ην θπξίσο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζηνρεχνπλ ζε κηα 
ζεκαληηθή εμέιημε πέξαλ ηεο δεδνκέλεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο 
(βαζηθή θαη βηνκεραληθή έξεπλα) θαη  

α.ΙΙ πεηξακαηηθή αλάπηπμε/ επίδεημε ψζηε λα απνδεηρζεί ε “εκπνξηθή” βησζηκφηεηα λέσλ 
ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ κελ θάπνην νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα, αιιά δε δχλαληαη λα 
δηαηεζνχλ ζην εκπφξην άκεζα.  

β) Μειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο (θπξίσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξάζεσλ πεηξακαηηθήο 
αλάπηπμεο).  

γ) Καηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο.  
δ)  Γξάζεηο πξνβνιήο, δηάρπζεο, ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εθζέζεηο θαζψο θαη δηθηχσζεο, 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ 
έξγσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε αληίζηνηρα δηεζλή δίθηπα. 

 
Τπνρξεσηηθά ζε θάζε έξγν πξέπεη λα ππάξρνπλ δξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ηε κνξθή α.Ι 
ή/θαη κε ηε κνξθή πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο (α.ΙΙ). Οη δξάζεηο ησλ θαηεγνξηψλ (β), (γ), είλαη 
πξναηξεηηθέο θαη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ έξγσλ, ελψ νη δξάζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο (δ) ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζε φια ηα έξγα. 
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3. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
 
Η παξνχζα πξάμε εζηηάδεηαη ζε δέθα (10) επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο 
πξνηεξαηφηεηαο (ζεκαηηθέο πεξηνρέο/ θιάδνη, θιπ) ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα επηρνξεγεζνχλ 
πξνηάζεηο.  
Δλδεηθηηθά, ε θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλά Δ&Σ ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο πξνβιέπεηαη λα 
είλαη ηεο ηάμεσο ησλ: 
Α.  6-8 εθ. € γηα ηνπο ηνκείο α/ Φαξκαθεπηηθά/ Καιιπληηθά πξντφληα, β/ Σξφθηκα/ Πνηά, γ/ Γεσξγία, 

Αιηεία, Κηελνηξνθία θαη Βηνηερλνινγία, δ/ Πξνεγκέλα πιηθά, ε/ Πεξηβάιινλ,  
Β.  4-6 εθ. € γηα ηνπο ηνκείο α/ Υεκηθέο δηεξγαζίεο, β/ Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο, γ/ Δλέξγεηα, 

δ/ Αζθάιεηα θαη  
Γ.  10 εθ. € γηα ηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ             
  
Οη ηνκείο έξεπλαο θαη ελδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλάο ηνπο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 
Φαπμακεςηικά/ Καλλςνηικά πποϊόνηα 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Βειηηζηνπνίεζε drug delivery devices  

 Αλάπηπμε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 
εμαγσγηκφηεηαο 

 Δθκεηάιιεπζε (εγρψξηνπ ή κε) θπηηθνχ πινχηνπ ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, 
παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο 
 

Σπόθιμα/ Ποηά 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Τγηεηλή δηαηξνθή: αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Αλάπηπμε ηξνθίκσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λέσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε 
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαη θιηληθέο κειέηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα 
απηά  

 Δθαξκνγέο ησλ Πξάζηλσλ Σερλνινγηψλ ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ  
 
Γεωπγία, Αλιεία, Κηηνοηποθία και Βιοηεσνολογία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία 

 Δθαξκνγέο ησλ Πξάζηλσλ Σερλνινγηψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

 Αμηνπνίεζε ηεο βηνηερλνινγίαο γηα ηε βηψζηκε παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ, αιηεπηηθνχ 
θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ 
 

Υημικέρ διεπγαζίερ ζηη βιομησανία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Αλάπηπμε λέσλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, «θαζαξφηεξσλ» ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 
κε ζηφρν ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή κε κεδεληθά θαηάινηπα (ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα) 

 Υξήζε αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ ΑΠΤ θαη θπζηθψλ πξντφλησλ (renewable resources) γηα ηελ 
παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ  

 Δθαξκνγέο λαλνηερλνινγίαο ζε ρεκηθά θαη άιια πξντφληα γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο 
 
Πποηγμένα Τλικά 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο:  

 Αλάπηπμε λέσλ/ ζχλζεησλ/ έμππλσλ πιηθψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο. 

 Ναλν-πιηθά γηα αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κε 
βειηησκέλεο ηδηφηεηεο (π.ρ. επηθαιχςεηο, ζπγθνιιεηηθά, πιαζηηθά, θισζηνυθαληνπξγηθά 
πξντφληα) 

 Νάλν/κηθξν-ειεθηξνληθή, αηζζεηήξεο θαη ηερλνινγίεο εκηαγσγψλ 
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Πληποθοπική, Σηλεπικοινωνίερ και Αςηομαηιζμοί 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Ηιεθηξνληθά παηρλίδηα κε έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπο ξφιν 

 Γίθηπα «Πξάζηλεο» Σερλνινγίαο (Green Wireless). Σερλνινγίεο αλάπηπμεο αζχξκαησλ 
ζπζηεκάησλ ρακειήο θαηαλάισζεο ηζρχνο, εμππεξεηνχκελσλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο 

 Αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ, δηαρείξηζε ελέξγεηαο γηα ρακειή θαηαλάισζε, δηαζχλδεζε 
αληηθεηκέλσλ, ζχλζεζε δεδνκέλσλ απφ εηεξνγελείο αηζζεηήξεο 

 Έξεπλα θαη Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο θαη Knowledge Management κε ηε 
ρξήζε Απηνκαηηζκψλ ζηε Βηνκεραλία 

 
Ενέπγεια  
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Αλάπηπμε-αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) γηα ζέξκαλζε –ςχμε, 
ειεθηξνπαξαγσγή θαη γεσξγία. πλδπαζκέλα ζπζηήκαηα. 

 Αεξηνπνίεζε βηνγελψλ θαπζίκσλ ζηα πιαίζηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. 

 Απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ΑΠΔ. Τβξηδηθέο ηερλνινγίεο. 
 
Πεπιβάλλον 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κεζφδσλ δηαρείξηζεο/ 
αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ζηεξεψλ/ πγξψλ απνβιήησλ θαη αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ή/θαη ηελ παξαγσγή 
λέσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 
Αζθάλεια 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Δθαξκνγέο αζθάιεηαο, δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Αζθαιή δίθηπα επηθνηλσληψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα αληαιιαγψλ 

 Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γεο θαη ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πινήγεζεο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ 

 
Τπηπεζίερ 
Τγεία 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε κνλάδσλ πγείαο 

 Έξεπλα ζε εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο 

 Δμαηνκηθεπκέλε θαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή 

 Δμαηνκηθεπκέλε παξνρή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο- νξγάλσζε θαξκαθείνπ 
 
Υξεκαην-νηθνλνκηθά/ Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Έξεπλα ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  

 e-commerce 

 Πξφηππα δηνίθεζεο, απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 
νξγαληζκνχο θνηλσληθνχ ζθνπνχ  
 

Σνπξηζκφο/ Πνιηηηζκφο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 e-tourism 

 Πιεξνθφξεζε, δηαρείξηζε επηζθεπηψλ 

 Αλάδεημε, απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 
(πεξηιακβάλνληαη κλεκεία, έξγα ηέρλεο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζπιινγέο θαη αξρεία) 
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Μεηαθνξέο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Έμππλα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, δηαρείξηζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

 Βηψζηκεο θαη θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεηαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο 
 

Πξσηνγελήο παξαγσγή 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Τπεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο θπηνπξνζηαζίαο 

 Ηιεθηξνληθφ βηβιίν θαιιηέξγεηαο 
 

Πεξηβάιινλ θαη πφιεηο 
Δλδεηθηηθά αληηθείκελα έξεπλαο: 

 Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζε 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

 
   
4. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ –ΤΦΟ ΔΝΙΥΤΗ  
 
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε έρνπλ ζπκπξάμεηο παξαγσγηθψλ-
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΙ, ηερλνινγηθψλ, 
δεκφζησλ, θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ Δ&Σ ζε εζηηαζκέλνπο ηνκείο.  
 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκπξάμεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
 
Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά έξγσλ ηεο Πξάμεο  

 ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΔΧΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΡΓΧΝ 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟΤ 

Δ&Σ έξγα γηα 
πξντφληα & 
δηαδηθαζίεο/ 
δηεξγαζίεο 

4-8 θνξείο 
Min. 2 επηρεηξήζεηο ζηνπο 4-5 θνξείο 
Min. 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο 6-7 θνξείο  
Min. 4 επηρεηξήζεηο ζηνπο 8 θνξείο 

24-36 κήλεο 400.000 € -
2.000.000 € 

 

Δ&Σ έξγα γηα 
ππεξεζίεο  

3-5 θνξείο 
Min. 2 επηρεηξήζεηο ζηνπο 3-4 θνξείο  
Min. 3 επηρεηξήζεηο ζηνπο 5 θνξείο 

24-36 κήλεο 300.000 € -
800.000 € 

 
Πξνθεηκέλνπ γηα έξγα εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε ν πξνυπνινγηζκφο 
κπνξεί λα αλέιζεη ζηα 3.000.000 €. Χο έξγα εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ νξίδνληαη ηα έξγα πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή ή/θαη δηάδνζε λέσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ ή πξντφλησλ, γηα ηα νπνία 
έρεη σο επί ην πιείζηνλ νινθιεξσζεί ην ζηάδην έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ή θαη ζηελ 
πξνψζεζε λέσλ εθαξκνγψλ θαζηεξσκέλσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ ή πξντφλησλ.   
Σα έξγα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα επίδεημεο ζε πηινηηθή θιίκαθα ή πηινηηθήο 
εθαξκνγήο θαη λα έρνπλ σο ζηφρν λα επηδείμνπλ ηελ ηερληθή ή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα λέσλ 
ηερλνινγηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επαξθψο κεγάιε θιίκαθα γηα πξψηε θνξά.  
 
ηνλ φξν «θνξείο» ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ 
απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε (ν αξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ), 
πεξηιακβάλνληαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο (θπξίσο Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα), 
νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη εηαηξείεο βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη νξγαληζκνί λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηερλνινγηθνί, κε 
θεξδνζθνπηθνί θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηφρνπο ζπλαθείο κε ην 
αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο πξάμεο/ πξφζθιεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ φξν 
επηρείξεζε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ ηνπ ηδησηηθνχ ή/θαη ηνπ 
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δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο εκπνξηθέο θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
θάζε κεγέζνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜκΔ1.  
 
ε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ 
θνξέσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ζχκπξαμεο. 

 Ο πξνηεηλφκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ζρεδίσλ/ έξγσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη 
εληφο ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ νξίνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξάμε. 
Πξνηάζεηο κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ ζα απνξξίπηνληαη ζηνλ πξνθαηαξθηηθφ 
έιεγρν.  

 ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θνξέσλ ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπ 
ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγαζηνχλ ιηγφηεξνη ή πεξηζζφηεξνη θνξείο απ‟ φζνπο 
πξνβιέπεη ν αλσηέξσ πίλαθαο, νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζα είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ εθφζνλ 
ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή θνξέσλ απφ ην εμσηεξηθφ (επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ή θαη 
άιισλ θνξέσλ) σο εηαίξσλ είλαη δπλαηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη:  
α.  νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ αλά ζχκπξαμε, 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο θαηψηεξεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (20%) θαιχπηνληαη απφ θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα,  

β.  δελ επηρνξεγνχληαη απφ ην έξγν θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ίδηνπο 
πφξνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ θνξέσλ ζηε ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα 
απνθέξεη ακνηβαίν φθεινο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζχκπξαμε αιιά θαη γεληθφηεξα νθέιε 
γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ παξφληνο.  

 Σα ρξνληθά φξηα δηάξθεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε απηά ηνπ 
αλσηέξσ πίλαθα. Γε ζα εμεηάδνληαη πξνηάζεηο κε δηάξθεηα πινπνίεζεο κηθξφηεξε ή 
κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε.  

 Γελ ινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ θνξέσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπκκεηνρή θνξέα κε 
κεδεληθφ πξνυπνινγηζκφ ή δεκφζηα δαπάλε (πιελ ησλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ). 

 Σνλίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θιείζεη κία ηνπιάρηζηνλ εηήζηα νηθνλνκηθή 
ρξήζε θαη λα έρνπλ δεκνζηεχζεη ηνλ ζρεηηθφ ηζνινγηζκφ (ή ηζνδχλακα νηθνλνκηθά ζηνηρεία).   

 
Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο (δεκφζηα δαπάλε) ζε επίπεδν έξγνπ ζα αλέξρεηαη ζε 80% θαηά κέγηζην 
επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ /ζρεδίνπ, ελψ ην ππφινηπν ηνπ 
θφζηνπο (ηδία ζπκκεηνρή), ζα ην επσκίδνληαη νη δηθαηνχρνη αλάινγα κε ηελ ελίζρπζε πνπ δηθαηνχηαη 
ν θαζέλαο απ‟ απηνχο (ην ειάρηζην πνζνζηφ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζα αλέξρεηαη ζε 20% θαη ζα 
θαιχπηεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ θαη βαζηθά ησλ επηρεηξήζεσλ). Αλαιπηηθά ζηνηρεία 
γηα ην χςνο ελίζρπζεο αλά επηιέμηκν είδνο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλά είδνο θνξέα παξνπζηάδνληαη 
ζηελ Δλφηεηα 6. Σνλίδεηαη φηη ε ηδία ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη αλά έηνο 
κεγαιχηεξε απφ ην 1/3 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ηεο γηα ηα ηειεπηαία 3 έηε. ηελ 
πεξίπησζε επηρείξεζεο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ιακβάλεηαη ππφςε 
ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ φζσλ ηζνινγηζκψλ έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη ηε ζηηγκή 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξάμεο, σο εξεπλεηηθφο θνξέαο λνείηαη έλαο θνξέαο, φπσο 
Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην, αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ (δεκφζηνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 
δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο, βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη ε δηάδνζε ησλ 
απνηειεζκάησλ κε ηε δηδαζθαιία, ηε δεκνζίεπζε ή ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο. Όια ηα θέξδε 
πξέπεη λα επαλεπελδχνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ή ηε 
δηδαζθαιία. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ ηέηνην θνξέα, π.ρ. κε ηελ ηδηφηεηα 
κεηφρσλ ή κειψλ, δελ έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ή ζηα 
εξεπλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα.  
 

                                                 
1
 Όπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο ΜκΔ (κηθξέο, κεζαίεο επηρεηξήζεηο), αθνινπζείηαη ν αληίζηνηρνο νξηζκφο ηεο 
χζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
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 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο κπνξεί λα ζεσξνχληαη σο δηαθνξεηηθνί θνξείο2:  
- δηαθνξεηηθά Σκήκαηα ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΙ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ)  
- δηαθνξεηηθά Ιλζηηηνχηα ηνπ ίδηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ  
- δηαθνξεηηθνί Σνκείο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΙ 
- δηαθνξεηηθά Δξγαζηήξηα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ΑΔΙ ή Ιλζηηηνχηνπ.   

 
εκείσζε: Κάζε θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν ζε δχν (2) πξνηάζεηο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνηάζεσλ (κία σο ζπληνληζηήο θαη κία σο ζπκπξάηησλ θνξέαο ή ελαιιαθηηθά, δχν σο 
ζπκπξάηησλ θνξέαο). Όζνη θνξείο είλαη ζπληνληζηέο ζε εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο δξάζεο 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2009 δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ μαλά πξφηαζε σο ζπληνληζηέο παξά κφλν λα 
ζπκκεηέρνπλ σο ζπκπξάηηνληεο θνξείο (ν κέγηζηνο αξηζκφο πξνηάζεσλ παξακέλεη δχν). 
πκπξάμεηο θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ πξφηαζε πνπ δελ εγθξίζεθε ζηελ δξάζε ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2009,  
κπνξνχλ λα ηελ επαλππνβάιινπλ βειηησκέλε, εθφζνλ πεξηγξάθνληαη ζαθψο θαη ηεθκεξηψλνληαη 
πιήξσο νη ζρεηηθέο βειηηψζεηο. 
 

 ε θάζε έξγν, έλαο απφ ηνπο θνξείο ηεο ζχκπξαμεο νξίδεηαη σο πληνληζηήο Φνξέαο. Ο 
πληνληζηήο είλαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, θάζε δηθαηνχρνο 
(εηαίξνο ηεο ζχκπξαμεο) δηαηεξεί ηελ επζχλε εμνινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ ΔΦΓ γηα ην 
επηκέξνπο ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη. Ο πληνληζηήο ηεο ζχκπξαμεο 
κπνξεί λα είλαη επηρείξεζε (θαηά πξνηίκεζε εθείλε ε νπνία έρεη ζεκαληηθή βαξχηεηα/ πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο), ή ζπκκεηέρσλ εξεπλεηηθφο θνξέαο. Γηα ηε βέιηηζηε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ/ 
έξγσλ ζα νξίδεηαη ζπληνληζηηθή νκάδα (3-5 άηνκα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 
αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ) κε επηθεθαιήο απφ ην ζπληνληζηή θνξέα. ηε ζπληνληζηηθή νκάδα ζα 
ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο3 θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ κε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζην έξγν. Έξγν ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο ζα είλαη ε επζχλε γηα ηελ ζπλεθηηθή πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ (ην έξγν ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαίν θαη φρη σο επηκέξνπο αλεμάξηεηα ηκήκαηα) θαη 
ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ε ζπληνληζηηθή νκάδα ζα 
είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ είδνπο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, φηαλ θάηη απφ απηά απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή 
εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε εηαίξνπ ή νξηζζέληνο ππεξγνιάβνπ, αλ 
δεκηνπξγεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ζπκκεηέρνπλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο (φζεο δελ 
εκπίπηνπλ ζηνλ ηζρχνληα νξηζκφ ησλ ΜκΔ) πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχληαη ελίζρπζεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Απαιιαγήο, ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαιχζεη, κε εζσηεξηθή κειέηε, ηε 
βησζηκφηεηα ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ/ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ηφζν κε ηελ ππφζεζε 
ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, φζν θαη ρσξίο απηήλ. ηε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη 
κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ πεδίνπ ηνπ ζρεδίνπ, κηα νπζηψδεο αχμεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιε ν δηθαηνχρνο γηα ην επηδνηνχκελν έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα ή 
κηα νπζηψδεο αχμεζε ζηελ ηαρχηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ππφςε ζρεδίνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. Θα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχλνςε απηνχ ηνπ θεηκέλνπ καδί κε ηελ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξφηαζε, 
θαζψο θαη λα ζπκπιεξσζεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο ζην αληίζηνηρν Παξάξηεκα ηεο πξφηαζεο. 
Τπνγξακκίδεηαη πσο ε επίδεημε ηεο χπαξμεο ηέηνηνπ θηλήηξνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε κεγάιεο επηρείξεζεο απφ ηελ πξάμε.  
 

 Δθφζνλ εγθξηζεί ε ελίζρπζε ελφο ζρεδίνπ/ έξγνπ, απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ αλαηηζέκελνπ 
έξγνπ ζε ηξίηνπο απφ νπνηνλδήπνηε δηθαηνχρν, θαζψο θαη ηεο απαίηεζεο γηα ελίζρπζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάζεζε απηή. 

                                                 
2
 εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ θνξείο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζχκπξαμε θαη λα 
ππνβάιινπλ πξνηάζεηο σο «δηαθνξεηηθνί θνξείο», θαζψο είλαη δπλαηφλ πεξηζζφηεξα Ιλζηηηνχηα, 
Δξγαζηήξηα θιπ., ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή εξεπλεηηθνχ θέληξνπ/ ηλζηηηνχηνπ λα απνηειέζνπλ έλαλ 
θνξέα -εηαίξν. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο ζα ζπκκεηέρνπλ σο Σνκέαο/ Σκήκα/ Ιλζηηηνχην ή Δξεπλεηηθφ 
Κέληξν, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξε. 

3
 Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ αλ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο λα πξνέξρεηαη απφ ην 
πληνληζηή θνξέα. 
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5. ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ ΑΝΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 
Η έληαζε ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε δηθαηνχρν ελίζρπζεο θαη γηα θάζε είδνο 
εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ απαηηείηαη 
ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ ή εηδψλ έξεπλαο ε κέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο αλά δηθαηνχρν ζα 
ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ πνζνζηψλ αλά ηχπν 
δξαζηεξηφηεηαο/ έξεπλαο, πνπ δηεμάγεη ν θνξέαο. Σν πνζνζηφ έληαζεο ηεο ελίζρπζεο ζην ζχλνιν 
ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο έληαζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 
 
Όηαλ έλα ζρέδην πεξηιακβάλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ε θαζεκηά απφ απηέο θξίλεηαη 
κεκνλσκέλα αλ ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ή ζε 
θακία απφ απηέο. ην πιαίζην απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν, θάζε Δλφηεηα Δξγαζίαο λα αληηζηνηρίδεηαη 
είηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο (βαζηθή έξεπλα, βηνκεραληθή έξεπλα ή πεηξακαηηθή 
αλάπηπμε) είηε ζε θάπνηα απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (κειέηε ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο, 
θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο). 
 
 
5.1 Ένηαζη ηηρ ενίζσςζηρ για έπγα Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ ανά είδορ δικαιούσος/ θοπέα 
 
Οη εληζρχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ βαζηθή έξεπλα4 ή/θαη βηνκεραληθή έξεπλα5 ή/θαη 
πεηξακαηηθή αλάπηπμε6. Η έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία έξεπλαο θαη είδνο θνξέα θαη 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.1  

 γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.2  

 γηα ηερλνινγηθνχο θαη ινηπνχο θνξείο ζηελ ππνελφηεηα 6.1.3 
 
 
5.1.1 Ενιζσύζειρ για ζσέδια έπεςναρ και ανάπηςξηρ ππορ επισειπήζειρ 
 
Η αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο, θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 
3: 
 
Πίλαθαο 3: Δληάζεηο ελίζρπζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

Καηεγνξία Έξεπλαο  
Μηθξέο 

επηρ/ζεηο 
Μεζαίεο 
επηρ/ζεηο 

Μεγάιεο 
επηρ/ζεηο 

                                                 
4
 Βαζική έπεςνα: πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ 
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά αίηηα θαηλνκέλσλ θαη παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη 
άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ή ρξήζε. 

5
 Βιομησανική έπεςνα: ζρεδηαζκέλε έξεπλα ή θξηηηθή δηεξεχλεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε λέσλ 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηε ζεκαληηθή 
βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ ή ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζπζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βηνκεραληθή έξεπλα, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
επηθχξσζε ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πξσηνηχπσλ. 

6
 Πειπαμαηική ανάπηςξη: απφθηεζε, ζπλδπαζκφο, δηακφξθσζε θαη ρξήζε πθηζηάκελσλ, επηζηεκνληθψλ, 
ηερλνινγηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη άιισλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ θαη 
δηαηάμεσλ γηα λέα, ηξνπνπνηεκέλα ή βειηησκέλα πξντφληα, κεζφδνπο ή ππεξεζίεο. Μπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
ηεθκεξίσζε λέσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
παξαγσγή ζρεδίσλ, ζρεδηαζκνχ θαη άιιεο ηεθκεξίσζεο, εθφζνλ δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. 
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε πξσηνηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπνξηθά θαη 
πηινηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξσηφηππα είλαη απαξαίηεηα γηα ην ηειηθφ εκπνξηθφ πξντφλ 
θαη φπνπ είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξφ λα παξαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φλν γηα ζθνπνχο επίδεημεο 
θαη έγθξηζεο. ηελ πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο εκπνξηθήο ρξήζεο ζρεδίσλ επίδεημεο ή πηινηηθψλ ζρεδίσλ, 
ηπρφλ έζνδα απφ ηέηνηα ρξήζε πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην επηιέμηκν θφζηνο. 
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Βαζηθή Έξεπλα  έσο 100%  έσο 100%  έσο 100%  

Βηνκεραληθή Έξεπλα  έσο 70%  έσο 60%  έσο 50%  

Βηνκεραληθή Έξεπλα, εθφζνλ θαιχπηεηαη κία απφ ηηο 
ηξεηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
1. Σν ζρέδην πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δπν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο 
επηρεηξήζεσλ θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:  
α) θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δε θέξεη πάλσ 

απφ ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ 
ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο, θαη  

β) ην ζρέδην πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία κε 
ηνπιάρηζηνλ κηα ΜκΔ ή δηεμάγεηαη ζε δπν, 
ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε, ή  

2. Σν ζρέδην πξνβιέπεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 
κηαο επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θνξέα θαη 
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
α) ν εξεπλεηηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

ην 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), θαη  

β) ν εξεπλεηηθφο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα 
δεκνζηεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ζρεδίνπ ζην βαζκφ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν ίδηνο, ή  

3. ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δηαδίδνληαη επξέσο 
κέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ ή 
κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε επηζηεκνληθά θαη 
ηερληθά πεξηνδηθά ή δηαηίζεληαη ζε αξρεία 
απνζήθεπζεο κε ειεχζεξε πξφζβαζε (βάζεηο 
δεδνκέλσλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζε φινπο 
πξφζβαζε ζε αλεπεμέξγαζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα) 
ή κέζσ δσξεάλ ινγηζκηθνχ αλνηθηήο πεγήο.  

 
Πξνζνρή: ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο 1 θαη 2, 
ε ππεξγνιαβία δε ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία.  

έσο 80%  έσο 75%  έσο 65%  

Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε7  έσο 45%  έσο 35%  έσο 25%  

Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο 1 ή 2 ηνπ απμεκέλνπ χςνπο ελίζρπζεο 
βηνκεραληθήο έξεπλαο (βι. αλσηέξσ). 

 
έσο 60%  

 
έσο 50%  

 
έσο 40%  

 
 
5.1.2 Ενιζσύζειρ για ζσέδια έπεςναρ και ανάπηςξηρ ππορ επεςνηηικούρ θοπείρ 
 
Η αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κπνξεί λα αλέιζεη ζε 100% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα θάζε είδνο εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ην 
ππνβαιιφκελν έξγν φηη αθελφο ε εληζρπφκελε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηηο ζπλήζεηο πξσηνγελείο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα νη νπνίεο δελ απνηεινχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εληζρπφκελνπ ζρεδίνπ κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ επξέσο, θαη ηπρφλ 

                                                 
7
 Η πεηξακαηηθή παξαγσγή θαη δνθηκή ησλ πξντφλησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη επίζεο 
επηιέμηκε, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα κεηαπνηεζνχλ γηα ρξήζεηο βηνκεραληθέο 
εθαξκνγέο ή εκπνξία.  
Η πεηξακαηηθή αλάπηπμε δελ πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο ή πεξηνδηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
πξντφληα, γξακκέο παξαγσγήο, δηεξγαζίεο κεηαπνίεζεο, ππάξρνπζεο ππεξεζίεο θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο ζε εμέιημε, αθφκε θαη αλ νη αιιαγέο απηέο απνηεινχλ, ελδερνκέλσο, βειηηψζεηο. 
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δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 
θνξέα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ή αθφκε θαη αλ παξέρνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηε 
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο δελ παξάγνληαη σζηφζν άκεζα εκπνξηθά 
πξντφληα θαη νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Σν ίδην ηζρχεη αλ ηα έζνδα απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα φπσο έζνδα απφ παξαρψξεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, δεκηνπξγίαο 
ηερλνβιαζηψλ θαη άιισλ κνξθψλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, επαλεπελδχνληαη ζηηο 
πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα. Η ΓΓΔΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ 
επαλεπέλδπζε ζηηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ησλ ηπρφλ εζφδσλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε  ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ γηα κηα ηξηεηία κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο θαη λα ζπζηήλεη γηα ην ζθνπφ απηφ εηδηθέο επηηξνπέο 
εκπεηξνγλσκφλσλ. 
 

 Ο εξεπλεηηθφο θνξέαο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ άκεζα νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά νθέιε απφ ηε 
ζπλεξγαζία κε κηα επηρείξεζε, ιακβάλεη απφ ηελ επσθεινχκελε επηρείξεζε ακνηβή αληίζηνηρε 
πξνο ηελ ηηκή ηεο αγνξάο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
δηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ εληζρπφκελνπ έξγνπ θαη ηα νπνία κεηαβηβάδεη ζηηο 
επηρεηξήζεηο, εθφζνλ πξνθχπηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη δεκφζηα ζπλεηζθνξά 
ζηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα. 

 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή αλ ην έξγν πνπ πινπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο 
ζεσξείηαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ηφηε νη 
εξεπλεηηθνί θνξείο ζα κπνξνχλ λα επηδνηεζνχλ κε αλψηαηε έληαζε ελίζρπζεο ίζε κε απηήλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηηθφο θνξέαο ζα εληζρχεηαη θαη‟ αλψηαην κε 
βάζε ην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (κηθξή, κεζαία ή κεγάιε), ε νπνία 
σθειείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή/θαη απφ ην είδνο ηεο έξεπλαο ή/θαη απφ 
ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν απηψλ. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ηδία 
ζπκκεηνρή) ζα θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο.  
Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά νηθνλνκηθή θαη κε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, νη ελδηαθεξφκελνη παξαπέκπνληαη 
ζην ηνηρείν 3 ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ Έξεπλα, ηελ 
Αλάπηπμε θαη ηελ Καηλνηνκία (Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 2006/C 323/01), θαζψο θαη ζηε ζρεηηθή 
γλσκνδφηεζε ηεο Μνλάδαο Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΜνΚΔ) ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, πνπ έγηλε κεηά απφ εξψηεκα ηεο ΓΓΔΣ (Α.Π. ΜνΚΔ 525/5-3-2009). 
 
 
5.1.3 Ενιζσύζειρ για ζσέδια έπεςναρ και ανάπηςξηρ από ηεσνολογικούρ και λοιπούρ 
θοπείρ 
 
Οη ηερλνινγηθνί θνξείο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη αλάινγα κε ην θαζεζηψο ηνπο, δειαδή, αλ είλαη 
επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1.1, ελψ αλ είλαη εξεπλεηηθνί θνξείο, κε 
βάζε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 6.1.2. 
 
Η ελίζρπζε γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο, φπσο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ΝΠ, νξγαληζκνί ηνπηθήο θαη 
λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο8, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζσκαηεία, ζχλδεζκνη, ελψζεηο 
θιπ, ζα θπκαίλεηαη απφ 50% έσο 100% αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην είδνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε φζνπο θνξείο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ9. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ θνξέσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  
Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη:  

                                                 
8
 εκεηψλεηαη φηη νη αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ζεσξνχληαη επηρεηξήζεηο θαη ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ 
ελφηεηα 6.1.1 

9
 Γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ λφκνπ 3297/23.12.2004 πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία, ην πνζνζηφ ελίζρπζεο γηα κε νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζην 100%. 
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α. γηα ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη ηα θέληξα απηψλ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ησλ ηνκέσλ 
Φαξκαθεπηηθά πξντφληα, Τπεξεζίεο Τγείαο 

β. γηα ηα κνπζεία φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ησλ ηνκέσλ Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ/ Πνιηηηζκνχ, 
γ. γηα ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 3297/23.12.2004. 
 
 
5.2 Δνιζσύζειρ για μελέηερ ηεσνικήρ ζκοπιμόηηηαρ 
 
Οη εληζρχζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηερληθψλ κειεηψλ 
ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο.  

Η αλψηαηε έληαζε ηεο ελίζρπζεο αλά είδνο θνξέα είλαη ε εμήο:  

 γηα ΜκΔ, ην 75% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξαζηεξηνηήησλ 
βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
δξαζηεξηνηήησλ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο,  

 γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ην 65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ην 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα κειέηεο γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία δξαζηεξηνηήησλ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο.  

 Γηα εξεπλεηηθνχο, δεκφζηνπο θαη ινηπνχο θνξείο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, έσο 100%. Γηα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηζρχνπλ ηα πνζνζηά ησλ 
επηρεηξήζεσλ. 

 
 
5.3 Δνιζσύζειρ για δαπάνερ δικαιωμάηων βιομησανικήρ ιδιοκηηζίαρ για ΜμΔ10 
 
Οη εληζρχζεηο γηα δαπάλεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο αθνξνχλ ζε δαπάλεο ησλ ΜκΔ, 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε θαη επηθχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη άιισλ 
δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ή θαη ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θιπ θνξέσλ. 
 
Η έληαζε ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα είλαη ίζε κε εθείλε γηα εληζρχζεηο ζε ζρέδηα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο (Δλφηεηα 6.1.1), ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαξρήλ νδήγεζαλ 
ζηε ζχζηαζε ησλ ππφςε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 
 
 
6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 
Η έληαζε ελίζρπζεο ελφο δηθαηνχρνπ γηα θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ίζε γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο δαπάλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε δξαζηεξηφηεηα. Η ηδία ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ 
(εθφζνλ ππάξρεη) επηκεξίδεηαη επίζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπάλεο κε ίζν πνζνζηφ. 
Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ. 
Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ είλαη νη εμήο: 
 
α)  Δληζρχζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο 

- Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 
- Γαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ 
- Γαπάλεο γηα θηίξηα 
- Γαπάλεο γηα αγνξά ηερλνινγίαο – ηερλνγλσζίαο 
- Γαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη (απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) 
- πκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο 
- Γαπάλεο αλαισζίκσλ 

β)  Δληζρχζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο 
γ)  Δληζρχζεηο γηα δαπάλεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ 
 

                                                 
10

 Πέξαλ ησλ ΜκΔ, νη ζπγθεθξηκέλεο εληζρχζεηο αθνξνχλ θαη ζηνπο Δξεπλεηηθνχο Φνξείο εθφζνλ ζην 
πιαίζην ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο δελ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο 
παξαγξάθνπ 6.1.2 
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7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν (σο πξνο 
ηελ πιεξφηεηα/ επηιεμηκφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο) θαη ηελ 
θχξηα αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ.  
 
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ κε ηε 
ζπλδξνκή δηεζλψλ θξηηψλ/ αμηνινγεηψλ. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ζα 
δηακνξθψζεη ηελ ηειηθή εηζήγεζε γηα έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκκάησλ. 
 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 4 γηα ην θαζέλα απφ απηά. 
  
Αλαιπηηθά, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη ηα εμήο: 
Α.  Πνηφηεηα - αμηνπηζηία ηεο ζχκπξαμεο (σσντελεστής βαρύτητας 30%)  

(Δκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη ησλ αηφκσλ, επάξθεηα ππνδνκψλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ, θαηαιιειφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.) 

Β.  Δπηζηεκνληθή θαη Σερλνινγηθή αξηηφηεηα ηεο πξφηαζεο (σσντελεστής βαρύτητας 30%)   
(Πνηφηεηα θαη θαηλνηνκηθφηεηα/αξηζηεία ηεο πξφηαζεο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαο-ηερλνινγίαο, εθηθηφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ παξαδνηέσλ.) 

Γ.  πλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία 
θαη πξφνδν ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ (σσντελεστής βαρύτητας 40%)   
(πλεηζθνξά ηνπ έξγνπ ζηελ αξηζηεία, θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ 
ή/θαη επξσπατθφ ή/θαη δηεζλέο επίπεδν. Αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
επηρεηξήζεσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ βειηηψλνληαο ηα πξντφληα ή ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπο.) 

 
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξίσλ 
θξηηεξίσλ, πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. 
 
 
8. ΔΓΚΡΙΗ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ηηο ζεκαηηθέο/ ηνκεαθέο επηηξνπέο, νη 
πξνηάζεηο ζα θαηαηαρζνχλ ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά αλά ζεκαηηθή/ ηνκεαθή 
πεξηνρή.  
 
ηελ πεξίπησζε πξφηαζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο «Πεξηθέξεηεο» ε 
Γεκφζηα Γαπάλε πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε δηθαηνχρν ζα ρξεψλεηαη ζην Δ.Π. ηεο Πεξηθέξεηαο απφ 
ηελ νπνία απηφο πξνέξρεηαη, κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηε δηαζέζηκε Γεκφζηα 
Γαπάλε αλά Πεξηθέξεηα, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο ελφηεηαο 1. ηε ζπλέρεηα ζα 
θαηαξηίδεηαη πίλαθαο θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο αλά «πεξηθέξεηα» αλάινγα κε ηε 
γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
 
Οη πξνηάζεηο ζα ηεξαξρνχληαη ζηνλ πίλαθα απηφ βάζεη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπο 
(μεθηλψληαο απφ ηελ πξφηαζε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία) θαη κέρξη εμάληιεζεο 
ηεο δηαζέζηκεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Δ.Π. θάζε Πεξηθέξεηαο. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 
θαηαιφγνπ ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ζχληαμεο-θαηάξηηζεο 
Σερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ κεηαμχ ζηειερψλ ηνπ ΔΦΓ θαη ηνπ πληνληζηή ηνπ Έξγνπ θαη ε έθδνζε 
ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο-ππαγσγήο. 
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9. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα. Η ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
πληνληζηή, ν νπνίνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ππνβνιή ηεο.  
 
Η πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ηζηνζειίδα:  
https://apps.gov.gr/minedu/synergasia/ 
 
ηελ ίδηα δηεχζπλζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα. 
 
Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ εκπεξηέρνληαη ζηελ πιαηθφξκα ππνβνιήο. 
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηθφξκα ππνβνιήο νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: synergasia@minedu.gov.gr.   
 
 
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε παξέρνληαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο, ν νπνίνο είλαη 
δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr). 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο έσο θαη 
ηελ 11/07/2011 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία).  
 
 
10. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  
  
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε: 
 
ΓΔΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  
Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ  
Μεζνγείσλ 14-18  
115 10 ΑΘΗΝΑ  
ΣΘ 146 31  
  
Γπ. Ποςηούκηρ Γημήηπιορ,  ηει.:  210 7458136,  e-mail:  dpoutoukis@gsrt.gr 
 
Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ηχπν, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr) θαη ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), θαζψο θαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο δηεζλψλ 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. 
 
 

Η Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ 
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

https://apps.gov.gr/minedu/synergasia/
mailto:dpoutoukis@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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