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ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ Κύκλος) │ Ημερίδα 08 04 2019 

 

Στόχος Δράσης: 

H σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς 
διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 
την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

 

Πλαίσιο υλοποίησης: 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

 

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση: 

Η Δράση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις μεμονωμένες, ή σε ομάδες, ή σε συμπράξεις 
με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της Δράσης είναι:  

a) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί 
οργανισμοί»  

b) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». 

Είναι δυνατόν να υποβληθεί πρόταση ερευνητικού έργου για κάθε μια από τις τέσσερεις 
(4) παρεμβάσεις: 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις  (μία μεμονωμένη Επιχείρηση είτε Ομάδα 
Επιχειρήσεων- ανεξαρτήτως μεγέθους επιχειρήσεων) 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (συμπράξεις 
υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με 
ερευνητικούς οργανισμούς) 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (μεμονωμένες επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και ημερομηνίας ίδρυσης) 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις  (ΜμΕ ελληνικές 
επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020») 

 

Δραστηριότητες που ενισχύονται: 

• Βιομηχανική έρευνα 

• Πειραματική Ανάπτυξη 

• Μελέτες Σκοπιμότητας 

• Καινοτομία για ΜμΕ 
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• Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 

• Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης (Α’1 και Β’ κύκλος): 542,5 εκ. € 

• Προϋπολογισμός Δράσης για Β’ Κύκλο: 200 εκ. € 

 

Κατανομή του Π/Υ της Δράσης ανά θεματικό τομέα (αφορά συνολικό Π/Υ Α’ και Β’ 
κύκλου): 

 
Θεματικός Τομέας Π/Υ ( εκ. €) Ποσοστό (%) 

Υλικά Κατασκευές 36,8 6,78 

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες 

73,5 6,78% 

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 98,4 13,55% 

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 59,7 18,14% 

Υγεία & Φάρμακα 106,7 11,00% 

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 32,4 19,67% 

Ενέργεια 40,7 5,97% 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 94,3 7,50% 

Σύνολο 542,5 100% 

 

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3), 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ανοικτή 
διαβούλευση). 

 

Προϋπολογισμός ανά αίτηση χρηματοδότησης: 

 

Παρέμβαση  
Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης 
Χρηματοδότησης  

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις  600.000€  

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς  

1.000.000€  

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  2.000.000€  

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για 
επιχειρήσεις  

ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την 
αξιολόγηση 

 

Ποσοστό επιχορήγησης: 

- Το ποσοστό επιχορήγησης (ένταση ενίσχυσης) για τις επιχειρήσεις ξεκινάει από 25% και 
φτάνει έως 80% και εξαρτάται από:  

α) την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, 
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις) 

                                                           
1 Ο Α’ κύκλος προκηρύχθηκε το 2017. 
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β) τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
(βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 

γ) το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη) 

- Το ποσοστό επιχορήγησης (ένταση ενίσχυσης) για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς είναι 
100% 

 

Διάρκεια υλοποίησης: 

Έως 30 μήνες 

Περίοδος Υποβολής προτάσεων: 

28 Μαρτίου 2019- 29 Μαΐου 2019 

 

Κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται: 

• Προσωπικού (επιστημονικό προσωπικό, όχι διοικητικό) 

• Οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων 

• Έρευνας επί συμβάσει και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

• Διεξαγωγής Μελέτης Σκοπιμότητας 

• Καινοτομίας (μόνο για ΜμΕ) 

• Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜμΕ) 

• Λειτουργικών εξόδων (και έμμεσες δαπάνες 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 
προσωπικού) 

 


