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η

8 Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής
ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής,
δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1)

Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005,

2)

Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική

περίοδο

2014-2020,

Β)

Ενσωμάτωση

της

Οδηγίας

2012/17

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 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014),
3)

Το άρθρο 26 του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 52/0104-2019).

4)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 τροποποιείται και ισχύει,

5)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 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
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Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει,
6)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει,

7)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (O.J ΕΕ L 187 της 26.6.2014) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, και ειδικότερα το Άρθρο 25: Ενισχύσεις για έργα
έρευνας και ανάπτυξης, όπως τροποποιείται και ισχύει,

8)

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 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 τροποποιείται και ισχύει,

9)

Την Σύσταση 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003) , όπως
τροποποιείται και ισχύει,

10) Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα
και ανάπτυξη και την καινοτομία" (2014/C 198/01) , όπως τροποποιείται και ισχύει,
11) Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει,
12) Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και
ισχύει,
13) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με την οποία
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7
του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ
1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
14) Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β') µε θέµα "Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων",
15) Το με αριθ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος
∆ιαχείρισης 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»,
16) Το Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και όπως ισχύει,
17) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για τον
έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει,
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18) Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με αριθ.
4843/119432/03.11.2015 και θέμα: "Κριτήριο Διαχωρισμού",
19) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) και θέμα:
"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 αρ. 22 του Ν.4314/2014»,
όπως τροποποιείται και ισχύει,
20) Τον Οδηγό Κρατικών Ενισχύσεων και RIS3, όπως κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 115970/13.11.2015
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, όπως τροποποιείται και ισχύει,
21) Το με αρ. πρωτ. 109092/ΕΥΚΕ6468/09-10-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων
σχετικά με τη «Δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ πειραματικής ανάπτυξης στον τομέα της
αγροδιατροφής που αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ».
22) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: "Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και ειδικότερα τα
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει,
23) Το έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με αριθ. 17952/ΕΥΣΣΑ 382/17.02.2016 και θέμα:
"Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3",
24) Το με αριθ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών – ερευνητικών
υποδομών»,
25) Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,
26) Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-20 και
ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
27) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010),
28) Το

ΠΔ

140/27.10.2010

«Οργανισμός

Περιφέρειας

Ηπείρου»

που

δημοσιεύτηκε

στο

ΦΕΚ

233/Α/27.12.2010,
29) Τη με αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξη του
επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών
και μελών περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την οποία δεν υποβλήθηκαν
ενστάσεις κατά του κύρους των.
30) Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10172 final/18-12-14 που αφορά την έγκριση
του Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP004),
31) Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8765 final/11-12-18 που αφορά την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ Ήπειρος 20142020 (κωδ. 2014GR16M2OP004),
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32) Τη με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει,
33) Την από 14.10.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος», με την οποία εγκρίθηκε
το περιεχόμενο εξειδίκευσης της Δράσης 1.2.1.1. του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και
των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της
Δράσης όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα αναλυτική Πρόσκληση
έγγραφο,
34) Το με αριθ. 118050/ΕΥΚΕ3987/08.11.2016 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την
προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ,
35) Τη με αρ. πρωτ. 81194/ΕΥΚΕ6098/20-07-2017 ΥΑ (ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ) σχετική πρόσκληση
υποβολής προτάσεων,
36) Τη με αρ. πρωτ. 84970/ΕΥΚΕ6171/31-07-2017 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΗΗΓ465ΧΙ8-615) 1η Τροποποίηση της
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
37) Τη με αρ. πρωτ. 114374/ΕΥΚΕ6636/20-10-2017 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΦ0Τ465ΧΙ8-Ζ3Ε) 2η Τροποποίηση της
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
38) Τη με αρ. πρωτ. 128181/ΕΥΚΕ6818/22-11-2017 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΗ6Τ465ΧΙ8-ΙΜΘ) 3η Τροποποίηση της
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
39) Τη με αρ. πρωτ. 64208/ΕΥΚΕ1030/14-06-2018 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΖ6Γ465ΧΙ8-22Ο) 4η Τροποποίηση της
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
40) Τη με αρ. πρωτ. 34898/ΕΥΚΕ591/26-03-2019 ΥΑ (ΑΔΑ: Ψ16Ζ465ΧΙ8-ΦΩΜ) 5η Τροποποίηση της
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων,
41) Τη με αρ. πρωτ. 3324/29-11-2019 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΑΞΥ7Λ9-30Ξ) 6η Τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων,
42) Τη με αρ. πρωτ. 724/24-03-2020 ΥΑ (ΑΔΑ: Ω1ΩΙ7Λ9-ΞΡΡ) 7η Τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την

8η

Τροποποίηση

της

Προκήρυξης

της

Δράσης

«Ενίσχυση

επιχειρήσεων

για

ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας
και βιοτεχνολογίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ
2014-2020, ως προς τα ακόλουθα σημεία:
I. Στην παράγραφο 10.2.2 διαγράφεται η αναφορά «…και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός

είκοσι δύο (22) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης του κάθε έργου (για τα
έργα που προβλέπεται ενδιάμεση καταβολή χρηματοδότησης). Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί
να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας.».
II. Στην παράγραφο Ι. Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αντικαθίσταται η
αναφορά «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης

εντός είκοσι δύο (22) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο
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απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 22 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις
τροποποίησης μείζονος σημασίας» με «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της
α’ δόσης της ενίσχυσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της απόφασης
χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 24 μηνών μπορεί να παραταθεί
στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 24
μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού
σχεδίου».
III. Στην παράγραφο Ι. Προχρηματοδοτήσεις των Ερευνητικών Οργανισμών προστίθεται η
αναφορά «Η ΔΙΑΠ προτείνεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει 40% αρχική δόση να τη

διατηρεί, ήτοι να μην προχωρά σε απομείωση, όταν το ποσοστό της προχρηματοδότησης και της
πιστοποίησης δε ξεπερνά το ανώτατο ποσοστό του 85%».
IV. Στην παράγραφο ΙΙ. Τελική πιστοποίηση – Ολοκλήρωση έργου αντικαθίσταται η αναφορά
«οι ερευνητικοί οργανισμοί δύναται: -είτε να λάβουν το σύνολο της εγκεκριμένης δημόσιας

χρηματοδότησης ως προχρηματοδότηση (προκαταβολή) με την προϋπόθεση, πριν τη λήψη της τελικής
δόσης, να έχει πιστοποιηθεί υποχρεωτικά ποσοστό τουλάχιστον 80% της εγκεκριμένης Δημόσιας
χρηματοδότησης του έργου για το συγκεκριμένο δικαιούχο. Ο δικαιούχος, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος τελικής
επαλήθευσης, -είτε να καλύψουν με πόρους του δικαιούχου τις δαπάνες που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το άθροισμα των εκταμιεύσεων της δημόσιας
χρηματοδότησης, πλην της αποπληρωμής, δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της
εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή,
υποβάλλεται αίτημα τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας
από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης, είναι δυνατή η χορήγηση της τελευταίας
δόσης της δημόσιας χρηματοδότησης.» με «Η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης προς
δικαιούχους καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και
μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης. Το
άθροισμα των εκταμιεύσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, πλην της αποπληρωμής, δε μπορεί να
υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο
δικαιούχο.».
V. Στην παράγραφο 11.1.2. Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας διαγράφεται η αναφορά «ένα (1)

αίτημα ανά έτος υλοποίησης του έργου».
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ανάκτηση

Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το
λαβόντα.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή
υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την
οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Βιομηχανική Έρευνα

Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή
υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διεργασιών ή
υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων
συστημάτων και μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε
εργαστηριακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με
υφιστάμενα συστήματα, καθώς και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα δε για την
κατοχύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.

Δαπάνες προσωπικού

Το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού στον
βαθμό που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό έργο ή δραστηριότητα.

Δημοσιονομική διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε
ένα έργο ή σε μία πράξη.

ΔΙΑΠ

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που εκτελεί έργο και λαμβάνει δημόσια ενίσχυση.
Είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που συνεργάζεται για την υλοποίηση
του έργου.

Δράση

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που
τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020. Κάθε
δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων.
Ετήσια Μονάδα Εργασίας

ΕΜΕ

Έναρξη εργασιών

Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην
επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Η εργασία των προσώπων
που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με
καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που
αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης
υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης
που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών
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σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη του
έργου από επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής πλευράς.

Επιχείρηση

Κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα.

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική
µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων.

ΕΦΔ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ενεργεί
υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί
καθήκοντα εξ ονόματος μίας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν
πράξεις.

Ιδιωτική συμμετοχή

Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου.

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Μελέτη σκοπιμότητας

Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, με στόχο την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και
ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές
που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που
απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.

Οργανισμός έρευνας και διάδοσης
γνώσεων

Πράξη του Ε.Π.

Οντότητα (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς
τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς
με φυσική ή εικονική παρουσία), ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του
(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός
σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής
έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν
λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές
δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να
επηρεάσουν αποφασιστικά μια οντότητα του είδους αυτού, π.χ. με την ιδιότητα του
μετόχου ή του μέλους, δεν επιτρέπεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στα
ερευνητικά της αποτελέσματα.
Έργο (Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης ή Καινοτομίας) που υλοποιείται από έναν ή
περισσότερους δικαιούχους.
Η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων
επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και
δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων,
διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες
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δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την
τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Πειραματική Ανάπτυξη

Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την
επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα
πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται
στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή
υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ'
ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν
και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και επικύρωσης.
Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές
τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές
μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι
τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

Πραγματική συνεργασία

Η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μερών για την ανταλλαγή
γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του καταμερισμού
της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο
του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από
κοινού τους κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη
μπορεί να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν
τα λοιπά μέλη από τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί
συμβάσει και η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές
συνεργασίας.

Συντονιστής (Συντονιστής Φορέας)

Η επιχείρηση που δρα ως κοινός εκπρόσωπος της σύμπραξης υλοποίησης έργου.

Σύμπραξη

Συνεργασία δικαιούχων για την υλοποίηση έργου.

Υπεύθυνος Συντονισμού &
Επικοινωνίας Έργου

Φυσικό πρόσωπο το οποίο πρέπει να προέρχεται από την επιχείρηση και έχει την
ευθύνη για το συντονισμό του έργου σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο
επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της σύμπραξης και της σύμπραξης συνολικά με
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής
βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ
«Ήπειρος» ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εντάσσεται στον Άξονα 01 του ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020 «Ενίσχυση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και ειδικότερα συμβάλλει στον
Ειδικό Στόχο 1.2.1 «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της
Περιφέρειας».

1.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:
1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (αρθ. 110
παρ. 2 στοιχ. α, αρθ. 115, αρθ. 125 παρ.2 στοιχ. γ και παρ.3, Παράρτημα ΧΙΙ).
2. Ο Κανονισμός 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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.
4. Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
5. Ο Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29,
30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του
Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για
την

τροποποίηση

της

Οδηγίας

2013/34/ΕΕ

όσον

αφορά

τη

δημοσιοποίηση

μη

χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες
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μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για
την έρευνα».
6. Η με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
όπως τροποπιήθηκε και ισχύει.
7. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20
και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
9. Η με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784/Β’/21-12-2015)
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 αρ.
22 του Ν.4314/2014.
10. Την υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ
279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
11. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).
12. Το Π.Δ. 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010).
13. Την υπ. αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία
έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και
αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10172 final/18.12.2014 που αφορά την
έγκριση του ΕΠ “Ήπειρος” 2014-2020».
15. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8765 final/11-12-18 που αφορά την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του ΕΠ
Ήπειρος 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP004).
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16. Την από 14.10.2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος», με την οποία
εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς
και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης.
17. Ο Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
18. Ο Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
19. Οι διατάξεις του Ν. 1783/1987 (ΦΕΚ 171Α/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας εφευρέσεις,
τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».
20. Το

ΠΔ

274/2000

(ΦΕΚ

225/Α/17.10.2000)

“Όροι,

προϋποθέσεις

και

διαδικασία

χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται
από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες" όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
21. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).
Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι τo άρθρo
25, του τμήματος 4 «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) L 187/1 της 26-6-2014.
Σημειώνονται τα εξής:
1. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
2. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές
γίνεται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
παρούσας πρόσκλησης).
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3. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά της
οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με
την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
4. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117
και στο Παράρτημα ΧΙΙ του ΕΕ1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού
821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που εκδόθηκε από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, το Μάιο του 2015 καθώς και οι απαιτήσεις του Καν. 651/2014. Η υποβολή
αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους
τους των όρων δημοσιότητας.
5. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενη

νομική

βάση

του

Ανταγωνισμού,

θα

αποτελέσουν

αντικείμενο

δημοσιοποίησης.
6. Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της
ενίσχυσης.
• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν
μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο
ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή.
• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΑΚ δεν σωρεύονται με
οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Kαν. 651/2014.
7. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:
-

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών.
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-

Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα.

8. Στην διαμόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020.
9. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της
Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι του
Καν. (Ε.Ε.) 651/2014.

2.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια καλείται να διαμορφώσει στρατηγική δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
μέσω της ανάπτυξης και αντιστοίχισης των ισχυρών στοιχείων της έρευνας και καινοτομίας με τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και των εξελίξεων της αγοράς.
Επιδιώκεται να δοθεί έμφαση στην προώθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες μέσω της
έρευνας και της καινοτομίας μπορούν να προκαλέσουν τον μετασχηματισμό του παραγωγικού
συστήματος, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων
ευκαιριών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα
στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» είναι η
ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου με τους εξής τρόπους: ι) μέσω της δυνατότητας
διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και
ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή ιι) από
επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με
οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη
RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά και από τη σχετική διαδικασία
επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) (www.peproe.gr).
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

-12-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0

 Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων
διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας.
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας.
 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της
αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων.
 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των
τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσής
τους
 Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες,
στάνες)
 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και
καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας
 Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά
βιοδεικτών), μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές
εφαρμογές και βιοαισθητήρες, καθώς και ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων και
εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορικής – διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και
υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.
Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών
φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020 και ειδικότερα
από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με
ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ».
Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 12.500.000 €.
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την
τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών
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ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των
περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών
περιοχών που παρακμάζουν.
Ο κύριος ρόλος του ΕΤΠΑ είναι η υποστήριξη της μετατροπής της γνώσης σε επιχειρηματικές
ευκαιρίες, δηλαδή, η εφαρμοσμένη έρευνα, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταφορά τεχνολογίας, η
δημιουργία γραμμών πιλοτικής παραγωγής και επικύρωσης προϊόντων, η δημιουργία πρωτοκόλλων
παραγωγής και άλλες αντίστοιχες διαδικασίες.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη δράση 1.2.1.1.Α «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα
στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», όπως
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020.
Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων, ο κύριος
εταίρος του έργου θα πρέπει να είναι η επιχείρηση (Δικαιούχος), έχοντας την ευθύνη για την άρτια
υλοποίηση του έργου.
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα έγκρισης χρηματοδότησης μόνο πράξεων τις οποίες πρέπει να
αποδείξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ότι θα μπορέσει να υλοποιήσει. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης περισσοτέρων θα κληθεί να αιτιολογήσει επαρκώς τον τρόπο της υλοποίησής τους.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει σε έναν κύκλο.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, έχει ως εξής:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

12.00 - 25/07/2017

14.00 - 30/11/2017

Η ΕΥΔ Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών και κατανομής των
ποσών με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ήπειρος» 2014-2020 (www.peproe.gr) και του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr).
Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος,
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους
δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο
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υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων (π.χ. αιτήματα
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Κωδικός πρόσκλησης
Τίτλος και περιγραφή Δράσης
Προτεραιότητα «έξυπνης
εξειδίκευσης»

2267/5.0
Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας
«Αγροδιατροφή», «Υγεία-Ευεξία», «ΤΠΕ», «Δημιουργική βιομηχανία»
CO26: «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά
ινστιτούτα», συνολικός στόχος ΕΠ: 30

Δείκτες εκροών

CO02: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις»,
συνολικός στόχος ΕΠ: 30
Τ4223: «Αριθμός πατεντών (PCT patents)», συνολικός στόχος ΕΠ: 5

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης
Συνολική διαθέσιμη Δημόσια
Δαπάνη
Ανώτατο όριο κατανομής συνολικής
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης
Κατηγορία ενίσχυσης
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Καθεστώς ενίσχυσης
Ταμείο

3.

Περιφέρεια Ηπείρου
12.500.000 €
12.500.000 €
Ερευνητικά έργα
Επιχορήγηση (Grant)
651/2014 ΓΑΚ/SA
ΕΤΠΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ορέας πρόσκλησης δράσης είναι η ΕΥΔ Ηπείρου. Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς
και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων, θα γίνει από τη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου που έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης (ΕΦΔ) με την υπ’ αριθμ. 746/23-03-2017 του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 1107/Β/3003-2017).
Η παρούσα δράση υλοποιείται από την ΕΥΔ Ηπείρου και τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
(ΔΙΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
2014-2020. Οι αρμοδιότητες της ΕΥ∆ Ηπείρου, οι οποίες θα ανατεθούν στη Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) υπό την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΥ∆ Ηπείρου, καθορίζονται
και περιγράφονται αναλυτικά στην Απόφαση Ορισμού της ως ΕΦΔ (ΦΕΚ 1107/Β/30-03-2017).

4.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας)
που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου
(σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει.
Ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων σε ένα έργο, η ΔΙΑΠ εκδίδει Απόφαση ΈνταξηςΧρηματοδότησης του έργου με ξεχωριστά υποέργα ανά εταίρο. επίσης, η ΔΙΑΠ δύναται να
τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου, όσο αναφορά την υποκατάσταση
συμμετέχοντος εταίρου σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του κυρίου εταίρου του έργου.
Β. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική
εποπτεία του τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του. Στις
αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής
του έργου, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Φορέα του με τους υπόλοιπους εταίρους του
έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κάθε Φορέα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και την τήρηση όλων
των παραστατικών, που αφορούν το έργο.
Γ. Ο Συντονιστής Φορέας του έργου σε όλες τις περιπτώσεις είναι η επιχείρηση και είναι υπεύθυνος
για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με τη ΔΙΑΠ καθώς και για την
αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.
Δ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:
1) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα,
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι
ακόλουθες:
 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της
ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια
Ηπείρου και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ) να περιλαμβάνονται στους
οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΙ της παρούσας πρόσκλησης,
 να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά είτε ως νομικά πρόσωπα
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις με την επισήμανση της
Ενότητας 5: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ στη σελ. 23 της παρούσας πρόσκλησης,
 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
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 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Vι: Ορισμός προβληματικών
 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την
εσωτερική αγορά,
 να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής
της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή
εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως
κύριοι εταίροι.
2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με
φυσική ή εικονική παρουσία, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.
Στην πρόταση (σε περιπτώσεις συνεργασίας) δύναται να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων Περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους
είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν
πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την
υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς
χρηματοδότηση.

5.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων σε
συγκεκριμένους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ηπείρου www.peproe.gr.
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Οι εν λόγω τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζονται
από συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού, το οποίο θα
μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και να οδηγήσει στην ανάπτυξη
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς
αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες.
Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:
 Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων
διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας.
Πρόκειται για ένα δυναμικό κλάδο, στον οποίο επιχειρείται η δημιουργία «πρωτοκόλλων
παραγωγής», που θα προέρχονται από τη συνεργασία των εταιρειών του κλάδου με
οργανισμούς έρευνας, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό την παραγωγή
προϊόντων με καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και αυξημένης προστιθέμενης
αξίας.
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας
Ενδεικτικά αναφέρονται τα λειτουργικά τρόφιμα, τα ειδικά προϊόντα, τα ενισχυμένα
τρόφιμα, καθώς και τα τρόφιμα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι
αθλητές και οι ασθενείς. Το μέλλον της βιομηχανίας τροφίμων θα συνδιαμορφωθεί σε
μεγάλο βαθμό από αυτές τις τάσεις, ενώ η έρευνα και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα
αποτελέσουν το όχημα αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η
βιομηχανία τροφίμων καλείται να συνδυάσει την παραγωγή καινοτόμων νέων διατροφικών
προϊόντων, με τη διατήρηση της παράδοσης και την προστασία των παραδοσιακών
προϊόντων και τεχνικών.
Απαιτείται ανάπτυξη δράσεων που αναδεικνύουν το γενετικό υλικό αυτόχθονων φυλών και
τοπικών φυτικών ποικιλιών, με στόχο την παραγωγή τελικών προϊόντων που
διαφοροποιούνται ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως και συστήματα
παραγωγής που πλεονεκτούν για την Περιφέρεια και οδηγούν σε παραγωγή
ανταγωνιστικών προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής στοχεύοντας σε ευρύτερες
ομάδες καταναλωτών με συγκεκριμένες απαιτήσεις και ευαισθησίες.
 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της
αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων
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Η δημιουργία πρωτοκόλλων και η πιλοτική παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση με βιοεπεξεργασία των υποπροϊόντων και
παραπροϊόντων που βρίσκονται σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζουν
σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων με
απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας στους
επιλεγέντες τομείς.
 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των
τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας, ασφάλειας και
τοπικής προέλευσής τους
Η εξάπλωση των προϊόντων Π.Ο.Π. τόσο σε Ευρωπαϊκή, όσο και σε εγχώρια κλίμακα
συγκλίνει με την αυξανόμενη στους καταναλωτές τάση προτίμησης για προϊόντα αυθεντικά,
με αναφορές στην παράδοση της περιοχής προέλευσης, τα οποία επιπλέον διακρίνονται για
τη σταθερότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, για τη διασφάλιση της υγιεινής τους
κατάστασης (π.χ. έρευνα για νέες τεχνολογίες επεξεργασίας που αποσκοπούν στην
απενεργοποίηση των παραγόντων αλλοίωσης των τροφίμων, απενεργοποίηση πιθανών
παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών) και για την ιχνηλασιμότητά τους.
Συνεπακόλουθα, η πιστοποίηση της γνησιότητάς τους αποτελεί εξαιρετικής σημασίας
ζήτημα, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές. Σήμερα εφαρμόζονται
διάφορα συστήματα πιστοποίησης για τις ανάγκες της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων
αυτών από τους ελεγκτικούς φορείς. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη αναλυτικών
τεχνικών/μεθοδολογιών που θα παρέχουν στον παραγωγό και τις αρχές τη δυνατότητα
ελέγχου της ορθής ή μη επισήμανσης των προϊόντων Π.Ο.Π.
Απαιτείται ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθόδων παραγωγής που οδηγούνται από επιθυμίες
και πρότυπα καταναλωτών (consumer driven), ώστε τα τοπικά προϊόντα με πρότυπες
τεχνολογίες πιστοποίησης να διασφαλίσουν την αναγνωρισιμότητα και την σταθερότητα σε
οργανοληπτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που έλκουν καταναλωτικές ομάδες
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάπτυξη και κατοχύρωση της αυθεντικότητας
παραδοσιακών και σύγχρονων αγροτικών προϊόντων που βοηθά στην αναγνωρισιμότητα
και στην εμβέλεια των αγορών που διεκδικούν.
 Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια,
φάρμες, στάνες)
Η προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου (π.χ. έρευνα για την ποιότητα και το είδος
διατροφής, συνθήκες αποφυγής ασθενειών) αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για
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τον κτηνοτροφικό κόσμο. Λοιμώδεις ασθένειες, όπως ο μελιταίος πυρετός των
αιγοπροβάτων που αποτελεί «μόνιμο» πρόβλημα της κτηνοτροφίας μαζί με τη
βρουκέλλωση και τη φυματίωση των βοοειδών πλήττουν εδώ και χρόνια το εγχώριο ζωικό
κεφάλαιο. Οι ανωτέρω ασθένειες σε συνδυασμό με αυτές που εμφανίστηκαν τα
προηγούμενα έτη (π.χ. καταρροϊκός πυρετός, ευλογιά, οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών,
αφθώδης πυρετός, πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, γρίπη των πτηνών) πρέπει να
αντιμετωπιστούν αφενός με έρευνα για νέες φαρμακευτικές αγωγές, αφετέρου με την
ενίσχυση με νέες διαδικασίες πρόληψης και οργανωτικών καινοτομιών, ώστε να
αποφευχθεί η απώλεια ζωικού κεφαλαίου.
Η Περιφέρεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κτηνοτροφική της παραγωγή για το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον αγροδιατροφικό τομέα. Τα θέματα της υγείας του
ζωικού κεφαλαίου και η διασύνδεσή τους με παραγωγικότητες των εκτροφών που υστερούν
σημαντικά έναντι των Ευρωπαϊκών απαιτούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων σε
επίπεδο διασφάλισης της υγείας με πρότυπο τρόπο με παράλληλη ανάδειξη διατροφικών
προτύπων, θεμάτων ευζωίας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τα θέματα της βελτίωσης
της υγείας του ζωικού κεφαλαίου συνδέονται με την ερευνητική προσπάθεια για ασφαλή
προϊόντα ζωικής προέλευσης για τον άνθρωπο, για μοναδικά προϊόντα τοπικού χαρακτήρα
με διεθνή εμβέλεια, για πρότυπα συστήματα παραγωγής ειδικών κατευθύνσεων υγείας με
ελάχιστη χρήση αντιβιοτικών και με εκρίζωση συγκεκριμένων νοσημάτων που οδηγούν σε
προτίμηση αυτών των προϊόντων από μεγάλες εταιρίες πώλησης σε όλη την υφήλιο.
 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων
και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦ), που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε
διάφορες μορφές τους στη μαγειρική, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, σε
φαρμακευτικές χρήσεις και στη βιομηχανία καλλυντικών, συγκεντρώνουν τα τελευταία
χρόνια συνεχή ζήτηση στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες με έμφαση στην Ε.Ε. και τις
Η.Π.Α. Επίσης, διαπιστώνεται συνεχής αύξηση στη ζήτηση προϊόντων ευρείας κατανάλωσης,
όπως φάρμακα, καλλυντικά, αλλά και άλλα προϊόντα που περιέχουν φυσικά συστατικά,
κυρίως φυτικής προέλευσης. Έτσι βότανα που παλαιότερα παράγονταν εμπειρικά και ήταν
διαθέσιμα, χωρίς άδεια ή έλεγχο, από εξειδικευμένα καταστήματα ή και υπαίθρια, τώρα
αποτελούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που παράγονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις
και πωλούνται από αλυσίδες πολυκαταστημάτων. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια,
διαπιστώνεται αυξημένη ζήτηση για φυτική βιομάζα, προερχόμενη κατά βάση από Α.Φ.Φ.,
η οποία προορίζεται για την παρασκευή υγιεινών τροφίμων, διαιτητικών προϊόντων, αλλά
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και προϊόντων που συνδυάζονται με τη σωματική και ψυχική ευεξία, όπως η
αρωματοθεραπεία.
 Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά
βιοδεικτών), μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς:
 Βιοπληροφορική / Big data analytics: Εφαρμογή των ΤΠΕ για την επίλυση προβλημάτων
των βιοεπιστημών και την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων (βάσεις δεδομένων,
εξόρυξη και συνδυασμός πληροφορίας, λογισμικό και υπηρεσίες ανάλυσης) για την
καλύτερη κατανόηση των σύνθετων ρυθμιστικών δικτύων χιλιάδων γονιδίων και
πρωτεϊνών που ελέγχουν σημαντικές βιολογικές διεργασίες και τη μεταγραφή των
αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας στην κλινική πρακτική.
 Προηγμένα μικρο- / νανο- βιοϊατρικά συστήματα και συσκευές: νέα συστήματα και
συσκευές τα οποία εκμεταλλεύονται τις προόδους στη μικρο- και νανο- τεχνολογία και
της τεχνολογίας υλικών, όπως μικρο-ροικές συσκευές, μικρο- αναλυτικές συσκευές, νανοαισθητήρες και εμφυτεύσιμες συσκευές, συσκευές για αυτοματοποιημένη χορήγηση
θεραπευτικών ουσιών, καθώς και εφαρμογές ρομποτικής χειρουργικής.
 Κλινικές και διαγνωστικές εφαρμογές με βάση την πολλαπλή παράλληλη αλληλούχιση
του γονιδιώματος (next generation sequencing).
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές
εφαρμογές και αισθητήρες/ βιοαισθητήρες, καθώς και την ανάπτυξη εύχρηστων
διαγνωστικών μεθόδων, ελέγχους παρουσίας επιβλαβών και τοξικών ουσιών, εκτίμησης
της τοξικότητας και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, πληροφορικής και διαχείρισης των
δεδομένων
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς:
 Βιο-απεικόνιση (bio-imaging / biomedical imaging): Τεχνολογίες μη επεμβατικής
απεικόνισης για την ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων καθώς και
μοριακών αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς, όργανα και οργανισμούς με
μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία. Μη επεμβατικές ή μικρο- επεμβατικές προσεγγίσεις
και τεχνολογίες αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία τόσο στις συνήθεις
διαγνωστικές εξετάσεις και κλινικές εφαρμογές όσο και στην βιο-ιατρική και
μεταφραστική έρευνα όπου αξιοποιούνται και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
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 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο όπως κινητές
εφαρμογές και βιοαισθητήρες (mobile health & biosensor) και ανάπτυξη εύχρηστων,
διαγνωστικών μεθόδων.
 Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής και εξειδικευμένων, καινοτόμων
υπηρεσιών για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, των ηλικιωμένων και την
ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού.
 Επεξεργασία

βιοιατρικών

καρδιογραφημάτων,

σημάτων.

Ανάλυση

καρδιοτοκογραφημάτων,

ηλεκτρομυογραφημάτων,

βιοϊατρικών

σημάτων

-

ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων,

πολυσομνημογραφημάτων.

Αυτόματη

εξαγωγή

συμπερασμάτων και συστήματα λήψης αποφάσεων.
 Μέθοδοι ανάλυσης ιατρικών σημάτων με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε συσκευές για
την παρακολούθηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία.
 Τηλεμετάδοση σημάτων μέσω κινητών συσκευών. Διαχείριση βιο-ιατρικών σημάτων και
έξυπνες μέθοδοι ανάλυσης.
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και
υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς:
 Ανάπτυξη

καινοτόμων

προϊόντων

και

υπηρεσιών

ΤΠΕ

και

οπτικοακουστικού

περιεχομένου, με έμφαση στην εμπειρία τελικού χρήστη και με σκοπό την ανάδειξη και
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου πολιτισμού και του τουριστικού
προϊόντος, μέσω της δημιουργίας και αξιοποίησης περιεχομένου, καθώς και προηγμένων
μεθόδων παραγωγής και διανομής του.
 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ που προωθούν τη συνέργεια των
τομέων Πολιτισμού, Τουρισμού, και Δημιουργικών Βιομηχανιών με άλλους θεματικούς
τομείς με στόχο την δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας.
 Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ΤΠΕ για την παραγωγή, ψηφιοποίηση, ανάλυση,
διαχείριση, συντήρηση και ενσωμάτωση περιεχομένου με χρήση καινοτόμων μεθόδων,
στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Στους εν λόγω τομείς, οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν στην ακόλουθη
κατηγορία:
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 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το
ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,
μελέτες σκοπιμότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ειδικότερα για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η δοκιμή νέων προιόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα
πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων
στην παραγωγή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι,
είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα συνεργασίας, Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης
Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.
Τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ της
παρούσας πρόσκλησης.
Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες, είτε
συνδυασμό περισσοτέρων.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά
κατηγορία δαπανών για τους φορείς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Ανάλογα το
άρθρο του Καν. Ε.Ε. 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 25 Ενισχύσεις
για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι
κατηγορίες:
α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό
που απασχολούνται στο έργο,
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το
έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους
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για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη
διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,
γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και
δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για
το έργο,
δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,
ε) οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας.
6.1.1. Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες
6.1.1.1. Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου στις οποίες
εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το έργο: ερευνητές, τεχνικοί και
λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό, που απασχολούνται στο έργο.
Η αμοιβή του προσωπικού είναι επιλέξιμη μέχρι το όριο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων, που
προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου, όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας.
Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά
περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιμες.
Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με μισθολογικές καταστάσεις του φορέα
και να προκύπτουν από τα αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης ανά μέλος της ομάδας
υλοποίησης.
Επισημαίνεται ότι οι αποδοχές ή μέρος των αποδοχών του τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ,
Ερευνητικών Φορέων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών είναι επιλέξιμες εφόσον
αποδεδειγμένα δεν καλύπτονται από τον Τακτικό προϋπολογισμό.
Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο
προσωπικό, απαιτούνται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Επιλέξιμες Δαπάνες.
Για την παρακολούθηση του έργου, που υλοποιούν διαφορετικοί ανάδοχοι στο πλαίσιο της ίδιας
κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι καθορισμένη η ομάδα έργου και να διασφαλίζεται η μη παράλληλη
απασχόληση / χρέωση των μελών της. Η ομάδα έργου θα πρέπει να δηλωθεί από τους φορείς στον
Πίνακα 4.3 του Εντύπου Αναλυτικής Περιγραφής Πράξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ονομαστικά για το
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υπάρχον προσωπικό και ανά ειδικότητα για το νέο).
Οι κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού είναι: έμπειρος ερευνητής, ερευνητής, τεχνικό προσωπικό,
βοηθητικό προσωπικό και έχουν μέγιστο όριο μικτού κόστους ανά ανθρωπομήνα:


Έως 4.000 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για έμπειρο ερευνητή).



Έως 2.500 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για ερευνητή).



Έως 1.500 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για τεχνικό προσωπικό).



Έως 1.000 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για βοηθητικό προσωπικό).

6.1.1.2. Δαπάνες τρίτων
Οι δαπάνες αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση
στους τομείς της μεταφοράς γνώσης, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων
στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και
υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η παροχή βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, ερευνών αγοράς,
χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.
6.1.1.3. Γενικά έξοδα – Λοιπές δαπάνες
Περιλαμβάνει τα κάτωθι:


Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για το έργο.



Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης των μελών της ερευνητικής ομάδας
(ερευνητών, τεχνικού ή άλλου είδους προσωπικού) στο εξωτερικό στο βαθμό που
απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως και η δαπάνη μετακίνησης - διαμονής –
αποζημίωσης των μελών της ερευνητικής ομάδας για μετακινήσεις εντός Ελλάδος (εργασίες
πεδίου) στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης
π.χ. συνοδών, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας κλπ, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της
ομάδας έργου είναι άτομο με αναπηρία.



Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων, που σχετίζονται άμεσα με
το έργο, δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις και οποιεσδήποτε δραστηριότητες διάχυσης
των αποτελεσμάτων, έξοδα προβολής, προώθησης και δικτύωσης με άλλους φορείς σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.



Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Οι ανωτέρω δαπάνες είναι
επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά,
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που τηρούνται στα λογιστήρια του Αναδόχου φορέα του έργου, έχουν εκδοθεί κατά την
προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο.


Δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαριότητας, ενοικίων και
διοικητικού προσωπικού.

6.1.2. Δαπάνες Ορκωτών Λογιστών
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη χρήση ορκωτών λογιστών για την πιστοποίηση των δηλούμενων
δαπανών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.2.2.
6.1.3. Έμμεσες-Λειτουργικές δαπάνες
Στην κατηγορία αυτή, και ΜΟΝΟ για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς που θα χρηματοδοτηθούν
με βάση το άρθρο 2.1.1 σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01),
όταν διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα λάβει 100% χρηματοδότηση), δηλαδή για
αυτούς για τους οποίους δεν ισχύει ο ΓΑΚ και δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση, προβλέπονται
έμμεσες δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου, αλλά μπορούν να
προσδιοριστούν και τεκμηριωθούν από το λογιστικό σύστημα του δικαιούχου ως δαπάνες
πραγματοποιούμενες σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες οι οποίες αποδίδονται στο έργο
(δηλαδή διοικητικές δαπάνες / δαπάνες προσωπικού, όπως: δαπάνες διαχείρισης, δαπάνες για
λογιστή κλπ., δαπάνες για τηλέφωνο, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) και είναι επιλέξιμες χωρίς
προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών, σε ποσοστό ίσο με 15% επί των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών της πράξης, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση
(ΕΚ. 1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση γ, ΕΚ. 480/2014, άρθρο 20, ΥΠΑΣΥΔ άρθρο 23 και 25).
Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν τις κατηγορίες δαπανών «6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες» και «7.
Δαπάνες αναλωσίμων υλικών» του πίνακα της παραγράφου 7.2.2.
Οι δαπάνες των κατηγοριών δαπανών «6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες» και «7. Δαπάνες
αναλωσίμων υλικών» του πίνακα της παραγράφου 7.2.2. είναι επιλέξιμες και δύναται να
αποπληρωθούν ως έμμεσες δαπάνες σε ποσοστό ίσο με 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της
πράξης όπως ορίζεται ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο
του 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της πράξης, οι δαπάνες θεωρούνται άμεσες και
απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών για την πιστοποίησή τους.
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6.2. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:
i. χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή
επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
ii. η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης.
iii. ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν έχει
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την
άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Ο ΦΠΑ,
που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν
ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την
άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του
φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες
χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα
έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό
δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί (ΣΔΕ,
άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3).
iv. Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες
μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου.
v. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που
επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
vi. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
vii. Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

6.3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που
διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
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6.4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
6.4.1. Προϋπολογισμός έργων
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 12.500.000€. Ο
προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό
αντικείμενο. Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον
συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως
500.000€.
6.4.2. Διάρκεια των έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 3 έτη.
Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα σε κάθε περίπτωση
πρέπει είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την
παρούσα πρόσκληση.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

7.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.500.000 €. Εφόσον κριθεί
απαραίτητο, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί, ενώ ο μη διατεθειμένος
προϋπολογισμός θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες παρόμοιες προσκλήσεις.
Επισημαίνεται ότι τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Ήπειρος” 2014-20, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ».

7.2. ΈΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας
προσδιορίζεται στις υπόλοιπες ενότητες του κεφαλαίου.
Ειδικά για τους Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη
και την καινοτομία» (2014/C 198/01), όταν ένας Φ.Ε.Τ. έχει τις εξής προϋποθέσεις:
Οι κύριες δραστηριότητες του είναι:
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- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων
ανθρώπινων πόρων.
- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση,
- ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις
βάση.
και είτε
- η χρηματοδότηση αφορά τις κύριες δραστηριότητες του
είτε
- το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης επανεπενδύεται στις
κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής,
τότε
μπορεί να θεωρηθεί ότι η χρηματοδότηση του Φ.Ε.Τ. δεν υπόκειται στους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του
σημείου 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβει
χρηματοδότηση 100%.

Στην περίπτωση που ο ίδιος Φ.Ε.Τ. ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης,
προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων να μην θεωρηθεί ως
κρατική ενίσχυση πρέπει τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και
τα έσοδά τους, να διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε να αποφεύγεται
ουσιαστικά η επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας να καλύπτεται από την επιδότηση της μη
οικονομικής (σταυροειδής επιδότηση).

Στις περιπτώσεις συνεργασίας δεν πρέπει να χορηγείται (πέραν της ενίσχυσης που προβλέπεται στις
επόμενες ενότητες του κεφαλαίου με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο), έμμεση κρατική ενίσχυση στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις μέσω των Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας λόγω των ευνοϊκών όρων
της συνεργασίας πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις φέρουν το βάρος του κόστους ολόκληρου του έργου ή
β) τα αποτελέσματα της συνεργασίας που δεν δημιουργούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
δύνανται να διαδοθούν ευρέως και οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας προκύπτει από
τις δραστηριότητες των Φ.Ε.Τ. χορηγείται πλήρως στους φορείς αυτούς ή
γ) οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας προκύπτει από το έργο, καθώς και τα σχετικά
δικαιώματα πρόσβασης, χορηγούνται στους διάφορους συνεργαζόμενους εταίρους κατά τρόπον
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ώστε να αντανακλώνται επαρκώς οι αντίστοιχες δέσμες εργασιών, οι συμμετοχές και τα αντίστοιχα
συμφέροντά τους, ή
δ) οι Φ.Ε.Τ. τυγχάνουν αποζημίωσης ισοδύναμης της τιμής της αγοράς για τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους και ανατίθενται στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή για τα οποία χορηγούνται δικαιώματα πρόσβασης στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Το απόλυτο ποσό της αξίας οποιασδήποτε συμμετοχής, τόσο
οικονομικής όσο και μη οικονομικής, των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις δαπάνες των
δραστηριοτήτων των ερευνητικών οργανισμών ή των ερευνητικών υποδομών που προκύπτει από τα
σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να αφαιρεθεί από την αποζημίωση αυτή.

7.2.1. Άρθρο 25: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
Η δράση αναφέρεται σε ενισχύσεις της κατηγορίας που αφορούν βιομηχανική έρευνα ή/και
πειραματική ανάπτυξη ή/και μελέτες σκοπιμότητας. Η ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία
έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

50%

60%

70%

65%

75%

80%

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται μία από τις τρεις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:
— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία
είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει
άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων
οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι
φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και
έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των
ερευνών τους·
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω
συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού
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ανοικτής πηγής.

Πειραματική Ανάπτυξη

25%

35%

45%

40%

50%

60%

50%

60%

70%

(Experimental development)
Πειραματική Ανάπτυξη, αυξημένη κατά 15%, εφόσον
καλύπτονται οι προϋποθέσεις i) ή ii) του αυξημένου ύψους
ενίσχυσης βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)
Μελέτες σκοπιμότητας

7.2.2. Διάρθρωση Προϋπολογισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των
Ερευνητικών Φορέων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Δαπάνες προσωπικού
1.1- Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με μισθωτή
σχέση εργασίας
1.2 - Αμοιβές νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - μισθωτή
σχέση εργασίας
1.3 - Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

έως 35%

έως 90%
έως 60%

2. Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό
2.1 - Πάγιος εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, εργαλεία)

έως 20%

1

3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)
3.1 - Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Νομικά Πρόσωπα

έως 40%

3.2 - Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά Πρόσωπα

έως 40%

4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας / Δαπάνες για συμβουλευτικές
υπηρεσίες
5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας

έως 5%
έως 10%

6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες

1

Συμπεριλαμβάνονται και οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων σε περίπτωση

που είναι ανεξάρτητοι εταίροι του έργου
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6.1 - Δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις

έως 5%

7. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών

έως 15%

8. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

έως 20%

7.3.

ΣΩΡΕΥΣΗ

Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν τα
προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8).
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμεις της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να σωρευθούν με
οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν σε διαφορετικές
προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι δυνατόν να
ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν.
ΕΕ 651/2014 (άρθρα 19, 25 και 28).

7.4.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (όπου απαιτείται), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης
μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα
χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν.
ΕΕ 651/2014.
Ο συνδυασμός επιχορήγησης και χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη
υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το
συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο
από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του
επενδυτικού σχεδίου).
Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν
οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.
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Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση
των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για
την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής και σε περίπτωση εκχώρησης της δημόσιας
χρηματοδότησης σε Τράπεζα για την παροχή δανεισμού, η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης
γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το
ισόποσο τμήμα του δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει τη σύμβαση δανείου, τυχόν πρόσθετες πράξεις, καθώς και τη σύμβαση εκχώρησης με
το Πιστωτικό Ίδρυμα.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής
βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» θα γίνει αμέσως μετά την ανοικτή πρόσκληση που θα
ανακοινωθεί στον ιστότοπο της

ΕΥΔ Ηπείρου (www.peproe.gr). Η πρόσκληση θα παραμείνει

ανοιχτή από τις 12.00 την Τρίτη 25/7/2017 έως τις 14.00 την Πέμπτη 30/11/2017.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην
διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση
Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ,
υγείας και βιοτεχνολογίας».
Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή από τον Δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ηπείρου: www.peproe.gr και το www.espa.gr.
Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δε
γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και την υποβολή του φυσικού φακέλου.
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Όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Πλ.
Πύρρου 1, ΤΚ 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη

καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΔΙΑΠ. Η ημερομηνία
πρωτοκόλλησης

αυτών

θεωρείται

αποδεικτικό

στοιχείο

εμπρόθεσμης

υποβολής

των

δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται
στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό
αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη
αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης
υποβολής.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει
εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη δράση «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά
έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας».
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου 2 : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»

Κάθε δυνητικός δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε απόκλιση μεταξύ των στοιχείων
της αίτησης και των δικαιολογητικών και η ΔΙΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή
δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί.

2

Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
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Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων που αφορούν τόσο τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής, όσο και στα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα όργανα αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τα
όσα αναγράφονται στα προσκομισθέντα έγγραφα, και όχι τα δηλωθέντα ηλεκτρονικά.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς τη ΔΙΑΠ, για την
περαιτέρω

επεξεργασία

από

τις

αρμόδιες

Υπηρεσίες,

των

προσωπικών

δεδομένων,

συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:
 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά
την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),
 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και
 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν
λόγω δράσης.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει
του Ν. 2472/97.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

9.1.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αξιολογητές
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων διενεργείται από ένα (1) αξιολογητή, ο
οποίος επιλέγεται από στελέχη της ΔΙΑΠ και διαθέτει εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της
πρόσκλησης.
Οι αξιολογητές του Μητρώου δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων που θα
υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, δε θα πρέπει να προέρχονται από τον ερευνητικό φορέα
που συμμετέχει στην πρόταση και θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με
σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολογητών όλο το σχετικό
υλικό.
Οι αξιολογητές δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των
αποτελεσμάτων των έργων.
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Γνωμοδοτική Επιτροπή
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της δράσης θα συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή με
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να αποτελούν κατάλληλα στελέχη της ΔΙΑΠ με σχετική
εμπειρία. Στην απόφαση σύστασης θα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες, θα ορίζονται τα
μέλη της και ότι άλλο απαιτείται.
Στην εν λόγω επιτροπή δύναται να συμμετέχουν, με απόφαση Περιφερειάρχη, ως εξωτερικοί
συνεργάτες, ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο, επιστήμονες από το μητρώο αξιολογητών
(«Βάση Επιστημόνων») της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), λαμβάνοντας
υπόψη και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 17952/ ΕΥΣΣΑ 382/17.02.16 εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.
Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και
την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.

9.2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία
αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η ΔΙΑΠ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της
διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο
ΠΣΚΕ.
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:
• έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
• έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ο έλεγχος του σταδίου Α απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.
Η αξιολόγηση του σταδίου Β γίνεται ανά ομάδα κριτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν διακριτά
κριτήρια.
Η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου
και πρέπει να τηρεί ελάχιστο μερικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από τον
βαθμό αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισής του. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού
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σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον συντελεστή
στάθμισής της και πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα.
Οι αξιολογητές και η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να ζητήσουν διευκρινιστικά στοιχεία κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Με τον όρο «διευκρινίσεις» εννοούνται τα στοιχεία που ζητούνται με
σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου της πρότασης.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει
σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της πρότασης.
Η ΕΥΔ ΠΗ δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που
είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι από το
ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά (συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 5)
αξιολογημένων προτάσεων.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή με την υποστήριξη της ΔΙΑΠ συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει:
 Τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων και τον χαρακτηρισμό τους ως επιλέξιμα
και μη επιλέξιμα.
 Για κάθε επιλέξιμο σχέδιο το συνολικό προϋπολογισμό και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη.
 Για τα μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια τη σχετική τεκμηρίωση.
Το πρακτικό διαβιβάζεται στη ΔΙΑΠ, ώστε μετά τη σχετική εισήγηση να εκδοθεί απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον οριστικό κατάλογο δυνητικών
δικαιούχων. Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης.
Κάθε υποψήφιος που το επενδυτικό του σχέδιο κρίθηκε ως απορριπτέο ή εγκεκριμένο με
τροποποιήσεις του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και
μέσω του ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης
ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.
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9.3.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέχεια γίνεται βαθμολογική κατάταξη αυτών και
επιχορηγούμενα είναι τα σχέδια με φθίνουσα κατάταξη μέχρι εξάντλησης του Π/Υ της δημόσιας
δαπάνης.

9.4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
κριτηρίων, σε δύο στάδια.
ΣΤΑΔΙΟ Α –ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής:
 ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου
 ικανοποίηση τυπικών προϋποθέσεων από πλευράς δικαιούχων
Ο έλεγχος του σταδίου Α απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.

ΣΤΑΔΙΟ Β – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1.

2.

Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (συντελεστής στάθμισης 40%)
•

Βασιμότητα της ιδέας, ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου έργου

•

Ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής μεθοδολογίας υλοποίησης

•

Πρωτοτυπία και καινοτομία της πρότασης

•

Τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών έρευνας

•

Σαφήνεια των παραδοτέων

Εμπειρία και αξιοπιστία της σύμπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του
έργου (συντελεστής στάθμισης 20%)

3.

•

Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος

•

Επάρκεια Υποδομών & Ανθρώπινου Δυναμικού

•

Επάρκεια Οικονομικών Πόρων

•

Εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων & ατόμων

•

Εμπειρία του συντονιστή

•

Εμπειρία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων

Αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου – Επιπτώσεις (συντελεστής στάθμισης 40%)
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•

Συνεισφορά στους στόχους της πρόσκλησης

•

Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων

•

Ικανότητα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων

•

Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας

•

Δημιουργία θέσεων εργασίας

•

Αριστεία

•

Μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας της πρότασης αναφέρονται στο
Παράρτημα VIΙι: Κριτήρια αξιολόγησης.

9.5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η διαδικασία
ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Υπουργικής

Απόφασης

των

«Τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της

υπ’

αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης για τους Εθνικούς
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).
Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δύνανται να αποτελούν κατάλληλα στελέχη της ΔΙΑΠ με σχετική
εμπειρία, ενώ δύναται να συμμετέχουν, με απόφαση Περιφερειάρχη, ως εξωτερικοί συνεργάτες,
ανάλογα με το εξειδικευμένο αντικείμενο, επιστήμονες από το μητρώο αξιολογητών («Βάση
Επιστημόνων») της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), λαμβάνοντας υπόψη και τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 17952/ ΕΥΣΣΑ 382/17.02.16 εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ.
Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την
έννοια του άρθρου Ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη βαθμολόγησή
της και τους όρους έγκρισής της, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων. Εφόσον απαιτούνται, αποστέλλονται ταχυδρομικά ή προσκομίζονται ιδιοχείρως τα
σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ
45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Στην περίπτωση υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των ενστάσεων ιδιοχείρως,
αυτές θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό
πρωτόκολλο της ΔΙΑΠ Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών
τεκμηρίωσης των ενστάσεων, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται
στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό
αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη
αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης
υποβολής. Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος
θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Για τη δράση «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά
έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας».
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου 3 : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η
έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και
γνωστοποιούνται στη ΔΙΑΠ. Η Επιτροπή Ενστάσεων συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει την
γνωμοδότηση της αναφορικά με:


Αποδεκτές ενστάσεις (ή εν μέρη αποδεκτές), οι οποίες και παραπέμπονται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης για επαναβαθμολόγηση, καθώς και



Απορριφθείσες ενστάσεις.

Το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, διαβιβάζεται με σχετική εισήγηση από την ΔΙΑΠ στον
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ο οποίος και εκδίδει Απόφαση Επικύρωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης
Ενστάσεων και εκδίδεται ο Επικαιροποιημένος Πίνακας Δυνητικών Δικαιούχων.

3

Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.
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Επίσης γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και μέσω του
ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης.

9.6.

ΕΓΚΡΙΣΗ

9.6.1. Διαδικασία έγκρισης
Η ένταξη των έργων στη Δράση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου μετά από
εισήγηση της ΔΙΑΠ και των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
9.6.2. Δημοσιότητα ενταγμένων έργων
Η Περιφέρεια Ηπείρου και η ΕΥΔ Ηπείρου δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους συνοπτικά στοιχεία
για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναγράφοντας τον αριθμό αναφοράς του μέτρου ενίσχυσης, την
κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία του χρηματοδοτούμενου, το είδος της
επιχείρησης, τον τίτλο του έργου και σύνοψη αυτού, την ημερομηνία, το είδος (επιχορήγηση,
επιδότηση, επιστρεπτέα επιχορήγηση, εγγύηση, φορολογική απαλλαγή ή άλλο), το ύψος της
χρηματοδότησης και το ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., την Περιφέρεια εγκατάστασης και τον τομέα
δραστηριότητας κατά NACE. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

10.1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.1.1. Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών
Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με
τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει ως ακολούθως :
 Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των πεντακοσίων (500) ευρώ (με ΦΠΑ),
εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές του Δικαιούχου ή μέσω
τραπεζικών λογαριασμών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και μέσω του
λογαριασμού όψεως της εταιρείας).
 Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία
εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών
τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των
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αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. Δεν
επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι :
 Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της
συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής
απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των
επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) του Δικαιούχου καθώς και του προμηθευτή
αυτής ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό), (β)
φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ)
καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).
 Κατάθεση μετρητών από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) στον τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα φαίνεται ως Δικαιούχος
του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου
παραστατικού, (β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από
όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και
(δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).
 Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό
λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α)
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία
των λογαριασμών (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή (γ) καρτέλα προμηθευτή
(λογαριασμός 50).
 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το Δικαιούχο προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές
που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση
μετρητών στην τράπεζα από το Δικαιούχο. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά
εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της
επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης
επιταγής.
 Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση)
για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκομιστεί σφραγισμένο από την Τράπεζα
έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα
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της ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισμένα από την Τράπεζα) και συναφή με τις ως άνω
τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία.
 Είναι δυνατή η πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα, εφόσον αυτή είναι στο όνομα της Εταιρίας και οι
σχετικές δαπάνες έχουν πλήρως εξοφληθεί στα πλαίσια της χρονικής υλοποίησης του έργου (με
την υποβολή σχετικής κίνησης λογαριασμού - extrait)
Επισημαίνεται ότι:
Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης
(δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη
κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές
στα βιβλία του Δικαιούχου.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι :
 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
 Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή τελικής έκθεσης
προόδου της επένδυσης.

10.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
10.2.1. Λογιστική παρακολούθηση
Όσον αφορά τη διαχείριση του έργου, τονίζεται ιδιαίτερα, ότι είναι απαραίτητη η τήρηση
ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία για τις δαπάνες και τις επιχορηγήσεις του
ερευνητικού έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. Θα πρέπει, δηλαδή, να τηρούνται για το έργο τελευταίας
βαθμίδας λογαριασμοί, όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες κατά κατηγορία και οι
επιχορηγήσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους δικαιούχους. Στην περίπτωση φορέων που τηρούν Β’
κατηγορίας βιβλία, η επιχορήγηση (έσοδα) και οι δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε
ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων και να εμφανίζονται χωριστά από την λοιπή
δραστηριότητα στα αναλυτικά στοιχεία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι λογιστικές
καταχωρήσεις στα βιβλία των φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των
στοιχείων των παραστατικών, που αφορούν το έργο.
Τονίζεται ότι η μη τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για κάποιες (ή όλες τις) κατηγορίες δαπανών θα
έχει ως συνέπεια να κριθούν οι σχετικές δαπάνες μη επιλέξιμες. Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα
τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου τηρούνται από τον αντίστοιχο δικαιούχο
και τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, συγκεντρωμένα στη διάθεση της ΔΙΑΠ και των λοιπών
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αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Φωτοαντίγραφα των τηρουμένων πρωτοτύπων παραστατικών θα τηρούνται σε ιδιαίτερους
φακέλους του λογιστηρίου του δικαιούχου ανά έργο, φέροντας ένδειξη του φακέλου όπου
βρίσκεται το πρωτότυπο. Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα
τιμολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία. Τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με την ακόλουθη
ένδειξη: «ΕΠ “Ήπειρος” 2014-2020/ (κωδικός και ακρωνύμιο του έργου)».
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρόνο τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως όχι
μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών
του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας προκύπτει ότι ο Δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων
μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία
ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε
ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας δαπάνης.
Η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των έργων γίνεται από τη ΔΙΑΠ.
Εφόσον ο Δικαιούχος ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 651/2014 δραστηριότητα, με τη
διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων
δραστηριοτήτων.
10.2.2. Τεχνική παρακολούθηση
Η τεχνική παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από τη ΔΙΑΠ. Η ΕΥΔ Ηπείρου, η ΔΙΑΠ, καθώς και
άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωμα, να ελέγχουν όποτε κρίνεται
απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Οι επιτροπές ελέγχου και πιστοποίησης ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και δύναται να
απαρτίζονται από:
 ειδικούς εμπειρογνώμονες,
 στελέχη της ΔΙΑΠ,
 Εναλλακτικά ο Δικαιούχος, όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, δύναται να αναθέτει την
πιστοποίηση των δαπανών σε ορκωτούς λογιστές / ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο
Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή
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έκθεσης ελέγχου που αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και
εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής καταχώρησής τους, την πραγματοποίηση
των δαπανών εντός της επιλέξιμης περιόδου, την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών για τον
συσχετισμό αυτών με το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τη συμμόρφωση με τους όρους της
απόφασης χρηματοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και
η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιμη στην οικεία δράση μέχρι και τρεις (3) μήνες
από τη λήξη κάθε έργου. Η ΔΙΑΠ εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και τις
διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου.
Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται, είτε με επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου και
στην έδρα του φορέα, είτε από τα δηλωθέντα στις ετήσιες εκθέσεις προόδου, την τελική έκθεση και
τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών των φορέων.
Ειδικότερα, η Κοινοπραξία του έργου, σαν σύνολο, υποβάλει ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και
τελικές εκθέσεις (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) στη ΔΙΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Προκήρυξη. Η πιστοποίηση της ομαλής διεξαγωγής του έργου στο σύνολό του από τη ΔΙΑΠ συνιστά
ουσιαστική παράμετρο για την τελική πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
εταίρων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Ο Δικαιούχος υποβάλει ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου και τελική έκθεση στη ΔΙΑΠ. Η υποβολή των
εκθέσεων – αιτημάτων ελέγχου γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ενώ το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στη ΔΙΑΠ σε φυσική μορφή.
Η έκθεση φυσικού αντικείμενου εστιάζεται κυρίως στο έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο
Ανάδοχος σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, που αποτελεί τμήμα του συνολικού
έργου. Η υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και
αιτήματα καταβολής ενίσχυσης, γίνεται ανάλογα με την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου και την προβλεπόμενη συνολική χρονική διάρκεια αυτού. Η υποβολή των
τελικών εκθέσεων στη ΔΙΑΠ γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του
χρόνου υλοποίησης του κάθε έργου.
Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ακολουθεί έλεγχος
όπου:
 επαληθεύεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του
έργου σε σχέση με τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας, όπως αυτές προκύπτουν από την
Απόφαση χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο του έργου.
 κρίνεται η επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών για τις οποίες διαπιστώνεται η
σχέση τους με το έργο, η νομιμότητα τους, το εύλογο του κόστους και τέλος η επιλεξιμότητά
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τους σε σχέση με την απόφαση χρηματοδότησης, τον Οδηγό Εφαρμογής και το Τεχνικό Δελτίο
του έργου καθώς και το βαθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση επαλήθευσης στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η συνταχθείσα από το όργανο
διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης υποβάλλεται για έγκριση (αποδοχή των
αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση διαφωνίας με (ή
λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι όποιες
διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης, η οποία συντάσσεται μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
 ο Δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή
της σχετικής έκθεσης,
 ο Δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης. Στην περίπτωση, που ο
Δικαιούχος διαφωνεί με τα αποτελέσματα της έκθεσης πιστοποίησης, μπορεί να υποβάλει
τυχόν ενστάσεις στη ΔΙΑΠ το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας αυτής θα θεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποδεχτεί τα αποτελέσματα και
δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση από
την επιτροπή διενέργειας του ελέγχου ή την επιτροπή ενστάσεων που θα ορίζεται από τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή ότι
τα ως εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα αποτελέσματα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου στο σύνολό
του ή ότι στην κατάσταση των δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες, η ΔΙΑΠ
μπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή του έργου, την περικοπή αντίστοιχου ποσού ή/και την επιστροφή
της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης.
Η θετική αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου αποτελεί την προϋπόθεση καταβολής της
επόμενης δόσης της χρηματοδότησης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος υποχρεούται,
το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, να υποβάλλει στη ΔΙΑΠ τελική έκθεση προόδου και αίτηση
αποπληρωμής του έργου. Εκδίδεται έκθεση τελικής πιστοποίησης και Απόφαση Ολοκλήρωσης της
πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η οποία αποτελεί την
προϋπόθεση καταβολής της τελικής δόσης της χρηματοδότησης και αποπληρωμής των έργων.
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Το έργο απεντάσσεται σε περίπτωση υπέρβασης κατά δύο (2) μήνες των προθεσμιών που ορίζονται
στο παρόν κεφάλαιο και αφορούν στην υποβολή των τελικών εκθέσεων (φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου) και των αιτήσεων καταβολής των δόσεων και της αποπληρωμής.

10.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο
ποσό το οποίο περιγράφεται στη Σύμβαση του έργου (ανάμεσα στη ΔΙΑΠ και το «Συμβαλλόμενο
Μέρος» / Δικαιούχο της πράξης).
Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης – το ποσοστό αυτό
ισχύει τόσο για το σύνολο των εταίρων σύμπραξης όσο και κάθε δικαιούχο χωριστά. Η τελευταία
δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της
δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες του κάθε
δικαιούχου για το σύνολο του έργου.
Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από τη ΔΙΑΠ γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου
ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο Δικαιούχος έχει δηλώσει στη ΔΙΑΠ και θα
πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή από το δικαιούχο του αντίστοιχου
αιτήματος στο ΠΣΚΕ. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή Αποδεικτικό
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το
Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών.
3. Επωνυμία της Τράπεζας του δικαιούχου και σχετικό αριθμό ΙΒΑΝ.
4. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις και ειδικότερα, μόνο για αυτές που κατά την υποβολή της πρότασης
όφειλαν να ιδρύσουν υποκατάστημα στην περιφέρεια) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι η επιχείρηση
διαθέτει υποκατάστημα στην περιφέρεια Ηπείρου. Η βεβαίωση απαιτείται μόνο στην πρώτη
καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης.
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5. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη
θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό απαιτείται μόνο στην
πρώτη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης και στην τελική δόση (αποπληρωμή).
6. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Για τη λήψη προκαταβολής από τις επιχειρήσεις εφαρμόζονται τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην επόμενη ενότητα (Προκαταβολή με ισόποση εγγυητική επιστολή).
7. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει (ισχύει μόνο για
επιχειρήσεις).
8. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (όπως Γενικό Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ) (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις).
9.Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση (ισχύει μόνο για
επιχειρήσεις).
10.Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει
εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις).
11.Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Επιτρέπονται οι ακόλουθες καταβολές δημόσιας χρηματοδότησης:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ι. Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης
Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, σε ποσοστό
μέχρι 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΔΙΑΠ,
με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Αποτελεί ευθύνη της ΔΙΑΠ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω
προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση υλοποίησης δαπανών
ίσο ή μεγαλύτερο του 40% του συνολικού προυπολογισμού του δικαιούχου.
H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά

-48-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0

έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της
προκαταβολής, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, ή την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Επιπλέον, η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται
και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη
μορφή “Aνοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών Εscrow Accounts”. Oι όροι, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με την λειτουργία των ως άνω λογαριασμών
και τη μέσω αυτών εκταμίευση των προκαταβολών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν επιθυμεί να αιτηθεί προκαταβολής, η α’ δόση ενίσχυσης δε
θα καταβάλλεται μέχρι την πιστοποίηση δαπανών σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% του
συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου.
Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται.
Το χρονικό διάστημα των 24 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος
σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 24 μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα
ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού σχεδίου.

ΙΙ. Καταβολή ενδιάμεσης δόσης ενίσχυσης
Ο χρόνος καταβολής της ενδιάμεσης δόσης εξαρτάται από την διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα:
● για έργα διάρκειας ως 18 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, μετά τους πρώτους 6
μήνες υλοποίησης του έργου η οποία δε μπορεί

να υπερβαίνει αθροιστικά με την α’

δόση/προκαταβολή σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για το
συγκεκριμένο δικαιούχο.
● για έργα διάρκειας από 19 μήνες ως 24 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, μετά το 1ο
έτος υλοποίησης του έργου η οποία δε μπορεί

να υπερβαίνει αθροιστικά με την α’

δόση/προκαταβολή σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για το
συγκεκριμένο δικαιούχο.
● για έργα διάρκειας από 25 μήνες ως 36 μήνες προβλέπεται μία ενδιάμεση καταβολή, μετά το
ήμισυ υλοποίησης του έργου η οποία δε μπορεί

να υπερβαίνει αθροιστικά με την α’

δόση/προκαταβολή σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για το
συγκεκριμένο δικαιούχο.
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Η ενδιάμεση δόση καταβάλλεται μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και τον
αντίστοιχο ενδιάμεσο έλεγχο, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 10.2, και εφόσον οι πιστοποιημένες
δαπάνες του έργου καλύπτουν ποσοστό του προϋπολογισμού ίσο ή μεγαλύτερο του 80%, χωρίς να
υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο
δικαιούχο.
ΙΙΙ. Καταβολή τελικής δόσης – Αποπληρωμή
Το υπόλοιπο της εγκεκριμένης ενίσχυσης καταβάλλεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
ερευνητικού έργου, την υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης, την πιστοποίηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου από τη ΔΙΑΠ, την έκδοση της έκθεσης τελικής πιστοποίησης και της
Απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης.
Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση,
που έχει ήδη καταβληθεί από τη ΔΙΑΠ, σε κάποιο δικαιούχο είναι μεγαλύτερη από αυτή, που του
οφείλεται βάσει της προόδου του φυσικού αντικειμένου ή/και των συνολικών δαπανών του, όπως
αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εκθέσεις πιστοποίησης, τότε ο Δικαιούχος επιστρέφει στη ΔΙΑΠ
τη διαφορά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και
κοινοτικής χρηματοδότησης (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/ 21.12.2015 (Β 2784).
Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης
της ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους
κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση –
αποπληρωμή του έργου.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ι. Προχρηματοδοτήσεις
Οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης σε δικαιούχους – Ερευνητικούς Οργανισμούς (των οποίων η
χρηματοδότηση

χαρακτηρίζεται

ως

μη

κρατική

ενίσχυση),

γίνεται

με

τη

μορφή

προχρηματοδοτήσεων, δηλαδή προκαταβάλλονται χωρίς να απαιτείται αντιστοίχιση με δαπάνες
που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλωθεί και επαληθευθεί. Σε κάθε σημείο της χρονικής περιόδου
υλοποίησης ενός έργου, η διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των εκταμιεύσεων προς τον Ερευνητικό
Οργανισμό και στην Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη (Π.Δ.Δ.) δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό
το 40% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του έργου για τον συγκεκριμένο δικαιούχο
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(ΔΔ=επιχορηγούμενου Π/Υ). Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται και για τον προσδιορισμό του
μέγιστου ύψους της αρχικής δόσης της χρηματοδότησης προς δικαιούχο Ερευνητικό Οργανισμό
(μέγιστη αρχική δόση 40%). Η ΔΙΑΠ προτείνεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει 40%
αρχική δόση να τη διατηρεί, ήτοι να μην προχωρά σε απομείωση, όταν το ποσοστό της
προχρηματοδότησης και της πιστοποίησης δε ξεπερνά το ανώτατο ποσοστό του 85%.
ΙΙ. Τελική πιστοποίηση – Ολοκλήρωση έργου
Η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης προς δικαιούχους καταβάλλεται κατόπιν
υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης από το δικαιούχο και μετά την έγκριση της
υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης.
Το άθροισμα των εκταμιεύσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, πλην της αποπληρωμής, δε μπορεί
να υπερβαίνει σε ποσοστό το 85% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης για τον
συγκεκριμένο δικαιούχο.
Εάν κατά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια
χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί σε κάποιο δικαιούχο είτε είναι μεγαλύτερη από αυτή που
δικαιούται βάσει των συνολικών πιστοποιημένων δαπανών του είτε δεν τηρούνται οι περιορισμοί
που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία επαλήθευσης,
τότε ο δικαιούχος επιστρέφει εντόκως τη διαφορά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίων εσόδων για την
περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/
21.12.2015 (Β 2784).
Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το
είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, η ΔΙΑΠ εισηγείται την έκδοση
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτηση, με ακύρωση μέρους ή του συνόλου της
χρηματοδότησης του έργου, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος
ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται
στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

11.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με τυποποιημένη φόρμα του ΠΣΚΕ και εν συνεχεία υποβάλλονται σε
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φυσική μορφή τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα συνοδευόμενα με τα συν/να δικαιολογητικά.
Διακρίνονται σε τροποποιήσεις ήσσονος και μείζονος σημασίας.
11.1.1.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και
αυτών του Τεχνικού Παραρτήματος) είναι δυνατή, μετά από υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος
από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση του έργου και δεν αλλάζουν οι στόχοι αυτού.
Τα αιτήματα εξετάζονται και κρίνονται από τη ΔΙΑΠ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν τη φύση του έργου και
τους στόχους αυτού και δύναται να πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι τη λήξη
αυτού με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και με την επιφύλαξη τόσο
της επαλήθευσής τους (κατά το στάδιο πιστοποίησης των δαπανών) όσο και της τήρησης των
λοιπών όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης.
Δεν θεωρείται ότι αλλάζει η φύση του έργου και οι στόχοι αυτού, εφόσον οι αλλαγές αφορούν σε:
- μεταφορά κονδυλίων από κατηγορία σε κατηγορία δαπάνης του έργου του δικαιούχου που
επιφέρει μεταβολή της αντίστοιχης κατηγορίας μέχρι 25% σε σχέση με τον αρχικά εγκριθέντα
προϋπολογισμό της αντίστοιχης κατηγορίας.
- μεταβολές στοιχείων από ενότητα σε ενότητα εργασίας μέχρι 25%.
Η δυνατότητα τροποποίησης κατά 25% αφορά τόσο σε αύξηση όσο και σε μείωση και αφορά όλα τα
στοιχεία των ενοτήτων εργασίας που προβλέπονται στον Πίνακα 4.1 της Παραρτήματος 1 της
Πρόσκλησης και αποτυπώνονται στον πίνακα ΙΙ.1.2 του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (προϋπολογισμός, δημόσια δαπάνη, ανθρωπομήνες, χρονοδιάγραμμα).
Ως εκ τούτου, δύναται να μεταβάλλεται:


ο αριθμός των ανθρωπομηνών ανά ενότητα εργασίας κατά 25%.

Περιπτώσεις τροποποίησης του αριθμού ανθρωπομηνών χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του
προϋπολογισμού, εφόσον συνιστά τροποποίηση του εγκεκριμένου κόστους ανθρωπομήνα,
αποτελεί τροποποίηση επιμέρους στοιχείων φυσικού αντικειμένου οπότε συνιστά περίπτωση
τροποποίησης μείζονος σημασίας και θα πρέπει να εισάγονται ως θέμα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή,
με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα.
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το χρονοδιάγραμμα ανά ενότητα εργασίας κατά 25% (και κατ΄ αντιστοιχία ο χρόνος
υποβολής των παραδοτέων κατά 25%), χωρίς αυτό όμως να σημαίνει και αλλαγή της
ημερομηνίας λήξης του έργου που αποτελεί τροποποίηση μείζονος σημασίας.

- μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία δαπάνης, στην οποία δεν υφίσταται εγκεκριμένο ποσό,
επιτρέπεται μέχρι 3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου του δικαιούχου.
- αλλαγή ερευνητικού ή λοιπού προσωπικού με τα ίδια προσόντα με αυτό που αντικαθίσταται.
Η προσθήκη προσωπικού αποτελεί τροποποίηση επιμέρους στοιχείων φυσικού αντικειμένου οπότε
συνιστά περίπτωση τροποποίησης μείζονος σημασίας και θα πρέπει να εισάγονται ως θέμα στη
Γνωμοδοτική Επιτροπή, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.
Επισημαίνεται ότι ως κατηγορίες δαπάνης νοούνται οι:
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό
3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας/Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες
7. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών
8. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ
Οι φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις
αλλαγές με επιστολή τους, μέσω του συντονιστή του έργου. Τα αιτήματα θα πρέπει να
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά. Η ενημέρωση
του ΠΣΚΕ θα γίνεται συνολικά για όλες τις αλλαγές πριν/με την υποβολή αιτήματος καταβολής
ενδιάμεσης δόσης ενίσχυσης ή καταβολής αποπληρωμής οπότε και η Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού θα προβαίνει στην εξέταση των αιτημάτων και την επαλήθευση ή όχι των
αλλαγών (κατά το στάδιο πιστοποίησης των δαπανών).
Οι τροποποιήσεις ενσωματώνονται στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με ανάλογη
τροποποίηση αυτής.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή έως τεσσάρων (4) συνολικά αιτημάτων υποβολής
τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας ανά ενταγμένη πράξη.
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11.1.2.

Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

Οι τροποποιήσεις στοιχείων του έργου μείζονος σημασίας εξετάζονται από τη ΔΙΑΠ και εγκρίνονται
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου μετά από σχετική εισήγηση της ΔΙΑΠ.
Ως τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, που εξετάζονται από τη ΔΙΑΠ είναι οι παρακάτω:
•

Τροποποίηση επί μέρους στοιχείων του φυσικού αντικειμένου

•

Μεταφορά κονδυλίων μεγαλύτερη του 25% μεταξύ των κατηγοριών, όπως αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο

•

Αντικατάσταση εταίρου σύμπραξης

•

Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ εταίρων

•

Αντικατάσταση υπεργολάβου

•

Αλλαγή Επιστημονικού Υπευθύνου

•

Παράταση ολοκλήρωσης του έργου

Επισημαίνεται ότι:
- αλλαγές στις τεχνικές/μεθοδολογίες υλοποίησης του ερευνητικού αντικειμένου που προκαλούνται
από τις συνήθεις τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο δε συνιστούν
τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, εφόσον η τεχνολογική στάθμιση είναι υψηλότερη των
υπαρχόντων. Σε θέματα μεταφοράς τμήματος του υλοποιούμενου έργου ή προϋπολογισμού μεταξύ
φορέων, η ΔΙΑΠ, όπου κρίνει σκόπιμο, για τις ανωτέρω αλλαγές δύναται να ζητά τη γνώμη
εξωτερικού εμπειρογνώμονα ή να συστήνει ειδική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα κατά το νόμο.
-

αντικατάσταση

εταίρου

σύμπραξης

θα

πρέπει

να

συνοδεύεται

από

ανάλογη

επικαιροποίηση/αντικατάσταση του συμφωνητικού συνεργασίας.
Τα θέματα προς εξέταση εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή από τη ΔΙΑΠ. Οι τροποποιήσεις
ενσωματώνονται στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με ανάλογη τροποποίηση αυτής. Οι
τροποποιήσεις μείζονος σημασίας δύναται να έχουν και αναδρομική ισχύ και να περιλαμβάνουν
τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που πραγματοποιήθηκαν πριν την εξέταση
του σχετικού αιτήματος, πάντα με την επιφύλαξη της θετικής ή μη αξιολόγησής του από τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων
της εκάστοτε Πρόσκλησης
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Τα αιτήματα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν
να κατατίθενται μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως
αυτή ορίζεται στην Απόφαση χρηματοδότησης και τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερολογιακές μέρες
πριν την ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό
πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο). Αιτήματα που υποβάλλονται
μετά από αυτήν την προθεσμία δε θα εξετάζονται.
Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου όπως
περιγράφονται στη παράγραφο 11.1.1, τελούν υπό την έγκριση της ΔΙΑΠ. Τα σχετικά αιτήματα θα
πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση με τις ανάγκες του φυσικού
αντικειμένου του έργου που δημιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε τροποποίηση. Τα αιτήματα
τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία
και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα Ενότητα ή την Απόφαση χρηματοδότησης.
Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η ΔΙΑΠ θα επεξεργάζεται τα αιτήματα
τροποποιήσεων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή/και
τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται. Στην περίπτωση που η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές
σε στοιχεία του Τεχνικού Παραρτήματος της Απόφασης χρηματοδότησης, θα πρέπει να
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή το ενημερωμένο Τεχνικό Παράρτημα με ευδιάκριτα
σημειωμένες τις αλλαγές, που επέρχονται σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον Τεχνικό Παράρτημα. Για
την ορθή και ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει η
υποβαλλόμενη ηλεκτρονική μορφή του Τεχνικού Παραρτήματος να περιέχει πλήρη και ακριβή
απεικόνιση των αιτούμενων τροποποιήσεων. Η ευθύνη για την ορθή διατύπωση των αιτημάτων και
την ορθή ενημέρωση του Τεχνικού Παραρτήματος βαρύνει τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο και τον
Συντονιστή του έργου. Τυχόν λάθη για τα οποία ευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι ή ο Συντονιστής δε
δεσμεύουν τη ΔΙΑΠ ως προς τις συνέπειες των σχετικών στοιχείων της Απόφασης ή του Τεχνικού
Παραρτήματος.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή έως τριών (3) συνολικά αιτημάτων υποβολής
τροποποιήσεων μείζονος σημασίας ανά ενταγμένη πράξη, εξαιρουμένου των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας.

11.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι, εκτός του άμεσου ελέγχου της κοινοπραξίας, για τους οποίους η
υλοποίηση του έργου υστερεί του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, είναι δυνατή η παράταση
της υλοποίησης του έργου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του. Η σχετική αίτηση θα
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πρέπει να τεκμηριώνει ικανοποιητικά τους λόγους για τους οποίους ζητείται η χρονική παράταση.
Επισημαίνεται ότι η χρονική παράταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της
συνολικής διάρκειας του εκάστοτε έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης
από τη ΔΙΑΠ και οι τροποποίησεις να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις παραγράφους 11.1.1 και
11.1.2.
Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:


τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας
δαπανών.



αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του Αναδόχου φορέα – Εταίρου.

Περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες μείζονος ή ήσσονος
σημασίας, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και δύναται, με ευθύνη
της και κατά περίπτωση, να εισάγονται προς εξέταση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Στη Γνωμοδοτική
Επιτροπή επίσης εισάγονται προς εξέταση όλες εκείνες οι περιπτώσεις τροποποιήσεων που
μεταβάλλουν στοιχεία αξιολόγησης και βαθμολογίας.
Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα τροποποίησης που αποστέλλονται στη ΔΙΑΠ και αφορούν
αποκλειστικά τον καθορισμό των άμεσων και έμμεσων δαπανών των ερευνητικών οργανισμών που
συμμετέχουν στο υλοποιούμενο έργο, συνέπεια της 6ης τροποποίησης της πρόσκλησης,
αποστέλλονται στη ΔΙΑΠ, εισάγονται προς εξέταση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή και εγκρίνονται από
τον Περιφερειάρχη Ηπείρου μετά από σχετική θετική εισήγησή της.

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα
αποτελέσματά της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, η ΔΙΑΠ προβαίνει στη σύνταξη της
Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:
 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα
παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης).
 βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου
και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και
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αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων
Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος.
 ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά
που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.
 καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης.
 βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο.
 διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση
ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και ΑΜΕΑ και υποβολής
απαιτούμενων στοιχείων.
 διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων
επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΔΙΑΠ, ΕΥΔ
Ηπείρου, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).
 καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του
Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση ένταξης.
Η ΔΙΑΠ κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και
στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.

12.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δράση είναι οι ακόλουθοι:
-

Τ4223 - Αριθμός πατεντών (PCT patents)

-

Τ1605 - Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων

-

CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

-

CO26 - Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

13. ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
α) Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
παρούσα πρόσκληση.
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β) Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για
την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
γ) Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται να μην μεταβιβάζει ή αντικαθιστά, χωρίς την έγκριση
της ΔΙΑΠ, πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι αποσβέσεις των οποίων έχουν ενισχυθεί.
δ) Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
ε) Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μη διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός
της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι ΜΜΕ και εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης εφόσον είναι μεγάλη επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση,
επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία
δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
στ) Επίσης οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει:
-

Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των
στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

-

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να
διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής
δραστηριότητας.

-

Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των
πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ Ηπείρου στις διαδικτυακές πύλες
www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του
δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης,
καταληκτική

ημερομηνία

πράξης,

συνολική

επιλέξιμη

δαπάνη,

ποσοστό

συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
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ζ) Για τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να
αποστέλει στη ΔΙΑΠ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται εγγράφως από αυτήν. Σε περίπτωση
μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
η) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που
έχει λάβει από τα Ταμεία:
i. παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης,
ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα
αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii. τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος
Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό
από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
θ) Σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του έργου για την προβολή και
δημοσιότητα αυτού ή σε δημοσιεύσεις, που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, μερικά ή
τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, πρέπει να μνημονεύεται ότι μέρος ή ολόκληρο το
έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που
χρηματοδοτεί την δράση, να γίνεται αναφορά της Ε.Ε και να προβάλλεται το έμβλημά της ( Κ.
1303/2013, ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1 ).
ι) Μέσα σε έξι μήνες από την λήξη του προγράμματος ή έργου ο Δικαιούχος υποχρεούται να
δηλώσει στη ΔΙΑΠ τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτού.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το Δημόσιο μπορεί να
αξιοποιεί ή να εκμεταλλεύεται το ίδιο ή μέσω τρίτων, τα αποτελέσματα αυτά ελεύθερα.
ια) Ο χρηματοδοτούμενος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΙΑΠ ή/και με άλλα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν
στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης
και αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων
Δράσεων.
ιβ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από το
Δικαιούχο σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για χρόνο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και
πάντως όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Τα ανωτέρω στοιχεία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ Ηπείρου, της ΔΙΑΠ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από
άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών
και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων
ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
ιγ) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία
καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015).

13.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι εν θέματι αναφερόμενοι φορείς-δικαιούχοι έργων που η χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης έχει χαρακτηριστεί ως μη κρατική ενίσχυση, πρέπει να διαχωρίζουν σαφώς και
με λογιστική παρακολούθηση τις οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες που ασκούν
(εφόσον ασκούν και οικονομικές δραστηριότητες), και να παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που
απαιτούνται για την τεκμηρίωση της κατανομής μεταξύ των εφόσον αυτά ζητηθούν από την Δ.Α. /
ΕΦ ή άλλο εθνικό ή κοινοτικό όργανο ελέγχου.
H ΔΙΑΠ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων (και σε επίπεδο περιόδου υλοποίησης και
μακροχρονίων υποχρεώσεων) με τις οποίες θεωρήθηκε ότι α) ο Οργανισμός έρευνας και διάδοσης
γνώσεων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2.1.1, σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την
καινοτομία» (2014/C 198/01).
Ιδιαίτερα ελέγχει το σημείο 19.β, εφόσον έχει δηλωθεί από τον χρηματοδοτούμενο φορέα ότι τυχόν
κέρδη από μεταφορά γνώσης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου επανεπενδύονται στις
κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού οι οποίες είναι μη οικονομικές. Η ΔΙΑΠ δύναται
να ελέγξει δειγματοληπτικά ή και καθολικά το σημείο αυτό. Οι φορείς οι οποίοι έχουν κέρδη από
μεταφορά γνώσης θα πρέπει μέσα από κατάλληλες λογιστικές εγγραφές να αποδεικνύουν την
επανεπένδυση των κερδών αυτών στις κύριες μη οικονομικές δραστηριότητες τους.
H ΔΙΑΠ ελέγχει (σε επίπεδο περιόδου υλοποίησης) την πλήρωση των προϋποθέσεων του σημείου
2.2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) ότι δεν θα χορηγείται έμμεση
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κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω
ευνοϊκών όρων της συνεργασίας.

13.3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
H ΔΙΑΠ, αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της
τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων και για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που
εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση των έργων. Η ΔΙΑΠ τηρεί επίσης λεπτομερείς φακέλους των
έργων για μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση των έργων.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων λειτουργεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου Γραφείο Ενημέρωσης, τηλ: 26513 60533, email: infoipiros@mou.gr, URL: http://www.peproe.gr. Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται
εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση infoipiros@mou.gr.
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο
υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 –
17:00).

15. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Σε ότι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ περί δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασιών 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 αρ. 22 του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος
Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784/Παράρτημα ΙΙ συνημμένο.
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16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΣΛΕΕ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΗΠΕΙΡΟΣ” 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01
«Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ»

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής
βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος

Ακρωνύμιο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:

Τίτλος (ελληνικά):
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (όπως σε:
αναλυτική πρόσκληση δράσης)
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙTΟΤΗΤΑΣ όπως έχει
προκύψει από την «έξυπνη εξειδίκευση» (όπως
σε: αναλυτική πρόσκληση δράσης)
ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ ως προς το
υπόβαθρο του φυσικού αντικειμένου
(keywords)
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για συνεργατικά
έργα)
Α/Α ΦΟΡΕΑ*

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ**

1
(Συντονιστής)

(*) Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι μόνο Επιχείρηση
(**) Επιχείρηση ή ΦΤΕ

2.2α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail
(*) Συντονιστής έργου μπορεί να είναι μόνο από την Επιχείρηση συντονιστή του έργου

2.2β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail
(*) Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου μπορεί να είναι μόνο από την Επιχείρηση συντονιστή του έργου
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ)

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΦΟΡΕΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Συμπληρώνεται τόσες φορές όσες ο αριθμός των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στην πράξη)
3Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3Α.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3Α.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3Α.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

3Α.1.2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

3Α.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

3Α.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
3Α.1.5. Α.Φ.Μ.
3Α.1.6. V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
3Α.1.7. Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.1.8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
3Α.1.9. ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΝΕΑ (Αυτόματα ανάλογα με το 3Α.1.3.)

3Α.1.10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ (*)

(*αυτό το πεδίο υπόκειται σε αξιολόγηση και σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης δύναται να
προκαλέσει αλλαγή του ποσοστού ενίσχυσης και του χρηματοδοτικού σχήματος)
3Α.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
3Α.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

3Α.2.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

3Α.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3Α.2.7. FAX
3Α.2.8. Ιστοχώρος (Website)
3Α.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
(αποκλειστικά της επιχείρησης ή του νόμιμου
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εκπροσώπου)

3Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(*Θα υπάρχει η δυνατότητα παραπάνω του ενός τόπου υλοποίησης)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail
ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ελεύθερο κείμενο.

(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΛΠ)
Θα υπάρξει ένα checkbox για το αν είναι διαφορετικός από τον συντονιστή έργου

3Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
ΝΟΜΟΣ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
FAX
e-mail του νόμιμου εκπροσώπου ή της
επιχείρησης
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3Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων απαιτούνται
ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Φ.Μ.
V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Δ.Ο.Υ
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e-mail
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

3Δ.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο (είτε φυσικό
πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ %

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/
ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
(Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Διευθύνων Σύμβουλος κ.λ.π.)

3Δ.2 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων των offshore)

α/α

Ονοματεπώνυμο

Επωνυμία

Έτος

Αντικείμενο

Ποσοστό

Θέση στην

Μετόχου

Επιχείρησης

Ίδρυσης

Επιχείρησης

Συμμετοχής

Επιχείρηση

1

3.Δ.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένων των offshore)

3.Δ.2.1
α/α

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)
Συνδεδεμένος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

(€)

(€)

2015

3.Δ.2.2

α/α

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)
Συνεργαζόμενος

Περίοδος

Απασχολούμενοι

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος

Φορέας

Αναφοράς

(ΕΜΕ)

(€)

Εργασιών (€)

2015

3Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3Ε.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ)
2013

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ €)
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2014

2015
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ)

3Ε.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.
(ΕΚ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ)
3Ε.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2011

2012

2013

2014

2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(ΣΕ ΕΜΕ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΣΕ €)

3Ε.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούμενη
«ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης (Εφόσον απαιτείται)
Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της επένδυσης οι πηγές
από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του μεριδίου του στο ποσό της ίδιας
συμμετοχής.

3Ε.5 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση βάση
προηγουμένης απόφασης της ΕΕ και του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;
Εάν ΝΑΙ, αριθμός απόφασης ανάκτησης και ΑΔΑ:

3Ε.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Είναι η επιχείρηση προβληματική, σύμφωνα με τον
ΕΚ 651/2014 (παράρτημα II της αναλυτικής
πρόσκλησης της Δράσης);
Εάν ΝΑΙ, επεξηγήσεις (προαιρετικά):
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3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΦΟΡΜΑ 2 (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα που συμμετέχει
στην πράξη)
Α/Α ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ (εργαστήριο,

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ

τμήμα/ ινστιτούτο)

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ
ΕΦ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικός Οργανισμός)

Οι κύριες δραστηριότητες του είναι:
α) δραστηριότητες εκπαίδευσης για
την εξασφάλιση περισσότερων και πιο
ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων.
β) ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

γνώση και καλύτερη κατανόηση,

ΕΡΕΥΝΑΣ

γ) ευρεία διάχυση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική
και χωρίς διακρίσεις βάση
δ) άλλη

ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΑΛΛΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Δ.Ο.Υ
ΑΦΜ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
FAX
e-mail

ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούμενη
«ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης (Εφόσον απαιτείται)
Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της επένδυσης οι πηγές από
τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του μεριδίου του στο ποσό της ίδιας
συμμετοχής.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
4α. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου (έως 1000 χαρακτήρες)
Όριο στα mb (πχ 5 για κάθε εντυπο) μέχρι 25 στο σύνολο της πράξης

4β. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου (έως 2500 χαρακτήρες)
4γ. Περιγραφή ενοτήτων εργασίας / Παραδοτέων (έως 7000 χαρακτήρες)
4δ. Αναμενόμενα Αποτελέσματα (έως 2000 χαρακτήρες)
4ε. Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (έως 2000
χαρακτήρες)
4στ. Δραστηριότητες Διάχυσης και Δημοσιότητας (έως 2000 χαρακτήρες)
4ζ. Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων συμμετεχόντων
επιχειρήσεων και ΦΤΕ (έως 2000 χαρακτήρες)
4η. Οργανωτική δομή και διαχείριση του Έργου/ Περιγραφή της σύμπραξης των
συμμετεχόντων (για συνεργατικά έργα) (έως 2000 χαρακτήρες)
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4θ. Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων υπεργολάβου/
ΦΤΕ (έως 2000 χαρακτήρες)
4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α/Α

Τίτλος Ενότητας

Κατηγορία

Υπεύθυνος

Προϋπολογισμός

Δημόσια

Εργασίας

Δραστηριότητας

Ε.Ε.

(€)

Δαπάνη (€)

Α/Μ

(Φορέας)

ΣΥΝΟΛΟ

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α/Α
Π1.1
Π1.2
…
Π2.1
Π2.2
..
..
..

ΕΕ

Τίτλος παραδοτέου

Είδος
Παραδοτέου

Υπεύθυνος
Φορέας
(συντομογραφία)

Παράδοση
(μήνας)

1
1
1
2
2
2
3
…

4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α

Α/Α ΦΟΡΕΑ &
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 50%)
το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και
καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων
δαπανών, ή
- μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας
και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των
επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα
αποτελέσματα των ερευνών τους·
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
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NAI/OXI

Έναρξη

Τέλος

(μήνας)

(μήνας)
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τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,
δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν
λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής;
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

NAI/OXI

Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» για ένα από τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει αύξηση του
ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80%

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 25%)
το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και
καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων
δαπανών, ή
- μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας
και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των
επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα
αποτελέσματα των ερευνών τους·
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

NAI/OXI

τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,
δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν
λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής;
ΕΑΝ ΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

NAI/OXI

Στην περίπτωση που ισχύει «ΝΑΙ» για ένα από τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκύπτει αύξηση του
ποσοστού ενίσχυσης κατά 15% μέχρι του μέγιστου ποσοστού των 80%
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 3Α.1.10. ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΤΑΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΑ 10% ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ
80%.

4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από την παρουσίαση του σημείου 4 προκύπτει ότι η

ΝΑΙ/ΟΧΙ

χρηματοδότηση του Φ.Τ.Ε. από την πράξη αυτή αφορά την κύρια
δραστηριότητα του που είναι μια εκ των (α), (β) ή (γ)?
Από την παρουσίαση του σημείου 4 προκύπτει ότι ο Φ.Τ.Ε. το
σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης θα
επανεπενδυθεί στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού
οργανισμού ή της ερευνητικής υποδομής που είναι μια εκ των (α),
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(β) ή (γ)?

Εάν υπάρχει «ΝΑΙ» σε ένα από τα δύο παραπάνω υποερωτήματα τότε η χρηματοδότηση
του ΦΤΕ δε νοείται Κρατική Ενίσχυση και το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται
στο 100% του Προϋπολογισμού του Φορέα
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

5.1.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚ
651/2014
ΑΡΘΡΟ 25
Ι

συντονιστής
(σντμγρφια)
Π/Υ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΥΤΗ

1

Δαπάνες προσωπικού

2

Δαπάνες οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού

3
5
6
7

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες
Δαπάνες αναλωσίμων υλικών
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για
ΜΜΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες
Δαπάνες αναλωσίμων υλικών
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για
ΜΜΕ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες
Δαπάνες αναλωσίμων υλικών
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για
ΜΜΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

8
ΙΙ
1
2
3
5
6
7
8
ΙΙΙ
1
2
3
5
6
7
8
ΙV
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φορέας 2
(σντμγρφια)
Π/Υ

φορέας … ΣΥΝΟΛΟ
(σντμγρφια)
Π/Υ
Π/Υ
%

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»
4

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

5.1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
651/2014
άρθρο 25 Δαπάνες για έργα έρευνας

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

3
3.1
3.2

4
5
6

φορέας 2
(σντμγρφια)
Π/Υ

φορέας …
(σντμγρφια)
Π/Υ

ΣΥΝΟΛΟ
Π/Υ
%

Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με
μισθωτή σχέση εργασίας
Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας - μισθωτή σχέση εργασίας
Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Δαπάνες για όργανα & εξοπλισμό
Πάγιος εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών,
εργαλεία)

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Νομικά Πρόσωπα
Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Φυσικά Πρόσωπα

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας / Δαπάνες για
συμβουλευτικές υπηρεσίες
Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες

6.1

Δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις

7

Δαπάνες αναλωσίμων υλικών
Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

8

συντονιστής
(σντμγρφια)
Π/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

100
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5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σντμγρφία
Επωνυμίας ΔΑΠΑΝΗ
Φορέα

1.1

ΕΙΔΟΣ
Προϋπολογ Ένταση
4
ΕΡΕΥΝΑΣ
ισμός (€) Ενίσχυσης

ΧΧΧΧΧΧ

0,000,00
0.00

ΠΡΟΣΑΎΞΗΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΕΔΙΟΥ 4.4
ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Δημόσια
Δαπάνη (€)

Συμπληρώνετ
αι αυτόματα
για όλες τις
δαπάνες

Συμπληρώνεται
βάσει των
δηλωθέντων
στο σημείο 4.4.
του εντύπου για
δαπάνες πλην
της Ε.Ε.
«Δαπάνες για
μελέτες
σκοπιμότητας»

0,000,000.
00

1.2
1.3
2.1
…
Σύνολο (Φορέας 1, Συντονιστής)
1
2
..
Σύνολο (Φορέας 2)
1
…
Σύνολο (Φορέας 3)

% επί
του
συνολι
κού
Π/Υ
5
έργου

…

…

…

Σύνολο (Φορέας …ν)
Γενικό Σύνολο

…
100

4

ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα, ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη, ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας

5

Το ποσοστό του προϋπολογισμού του φορέα νοείται επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
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ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της σύμπραξης)

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ 1 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Δαπάνες προσωπικού (άρθρο 25, EK 651/2014)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ
Ο Ή ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
η ΔΕΛΤΙΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
***

Αριθμός
Α/Μ

Σύνολο
(*)

(**)
(***)

Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των
οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και
ανθρωπομήνες. Η υπόλοιπη ανθρωποπροσπάθεια ορίζεται ως προς τις ειδικότητες, τη συνολική
δαπάνη και τους συνολικούς ανθρωπομήνες μόνο (όχι αριθμός ατόμων, όχι ονόματα).
Αναφέρεται η κατηγορία ερευνητικού προσωπικού: Έμπειρος Ερευνητής, Ερευνητής, τεχνικό
προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό
Μικτό κόστος ανθρωπομήνα σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση

2.

Δαπάνες για πάγιο Εξοπλισμό (άρθρο 25, EK 651/2014)
Τύπος /
Έτος
Περιγραφή, αιτιολογία και Τεχνικά
Μοντέλο
κτήσης
Χαρακτηριστικά

Α/Α

(*)
(**)

3.
Α/Α

Διάρκεια
απόσβεσης*

Αξία
απόσβεσης**
(€)

Σύνολο
Σε μήνες που αποδίδονται/ αναλογούν στο έργο
Επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης, που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι
οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)* (άρθρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμηθευτή*
Περιγραφή & Τεκμηρίωση
Δαπάνη

Σύνολο
Απαιτείται προσύμφωνο συνεργασίας με τον αναφερόμενο φορέα, το οποίο θα πρέπει να
επισυναφθεί σκαναρισμένο ηλεκτρονικά

(*)

4.
Α/Α

Κόστος
Αγοράς (€)

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας / Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (άρθρο 25, EK
651/2014)
Επωνυμία προμηθευτή/ μελετητή*
Περιγραφή & Τεκμηρίωση
Δαπάνη
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Σύνολο
Απαιτείται προσύμφωνο ή προσφορά συνεργασίας με τον αναφερόμενο φορέα, που θα πρέπει να
επισυναφθεί σκαναρισμένο ηλεκτρονικά

(*)

5.
Α/Α

Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας (άρθρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμηθευτή*
Περιγραφή & Τεκμηρίωση

(*)

Απαιτείται προσφορά από τον αναφερόμενο φορέα

Δαπάνη

Σύνολο

6.
Α/Α

Δαπάνη

Σύνολο
Αφορούν δαπάνες μετακινήσεων και λοιπών δαπανών απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου

(*)
7.
Α/Α

Δαπάνες Αναλωσίμων υλικών (άρθρο 25, EK 651/2014)
Κόστος
Περιγραφή & αιτιολογία*
Αγοράς (€)

Σύνολο
Αφορούν δαπάνες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου

(*)

8.
Α/Α

Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες* (άρθρο 25, EK 651/2014)
Περιγραφή

Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 25, EK 651/2014)
Περιγραφή
Δαπάνη
Σύνολο

 ΦΟΡΕΑΣ 2
(επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω ανά φορέα)
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5.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(€)

(%)

ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ:

5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Επιτρέπεται η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης εκτός Περιφέρειας Ηπείρου μόνο για δαπάνες ΦΤΕ
ή έρευνας επί συμβάσει
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

Ήπειρος

ΣΥΝΟΛΟ

6. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

6.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΦΟΡΕΑ
Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ;

NAI/OXI

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ πρόκειται

NAI/OXI

να δημιουργηθούν;

ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
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ΝΑΙ/ΟΧΙ
6.2 Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ

ΑΝΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Τεκμηρίωση

ΝΑΙ/ΟΧΙ
6.3 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ,

ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ;
Τεκμηρίωση

ΝΑΙ/ΟΧΙ
6.4 Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;
Τεκμηρίωση

7. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Υπάρχουν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου όλες οι απαιτούμενες

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΑ

άδειες;
Απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ειδικές άδειες ή εγκρίσεις;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΦΑΣΕΙΣ

Δραστηρι

Μήνας

Διάρκεια

ότητες για

έναρξης

σε μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

την
πραγματο
ποίηση
του
επιχειρημ
ατικού
σχεδίου

Τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος (Διαδικασίες – Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα κλπ)
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
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9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.
9.1 ΔΕΙΚΤΕΣ σύμφωνα με τα απαιτούμενα από ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Δείκτες αποτελέσματος
Τ1605
Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
Δείκτες εκροών
CO02
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
CO26
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά
ιδρύματα
Τ4223
Αριθμός πατεντών (PCT patents)

Οι ανωτέρω δείκτες θα ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκάστου έργου όσο και μετά
την ολοκλήρωσή του.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα
περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών, δεν επιτρέπεται μετά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Επισυνάπτεται η ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασιών 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 αρ. 22
του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784.

-86-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

-87-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

-88-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

-89-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

-90-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

-91-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών
Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
χρονικού πλαισίου, που προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης-χρηματοδότησης του έργου.
Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για να
πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που αφορά ο έλεγχος.
Δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται μη επιλέξιμες
για την ελεγχόμενη περίοδο και στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές μπορούν να υποβληθούν
με την επόμενη έκθεση προόδου (ενδιάμεση ή τελική) εφόσον έχουν εξοφληθεί. Οποιαδήποτε
δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης, η οποία, όπως
προελέχθη, δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 30 ημέρες από την λήξη του έργου, κρίνεται οριστικά μη
επιλέξιμη.
Για την επαλήθευση των δαπανών του έργου απαιτείται τεκμηρίωση με τα ακόλουθα έγγραφα:
Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία δαπάνης


Τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία.



Αποδεικτικά εξόφλησης (επισυνάπτονται μαζί με κάθε υποβαλλόμενο τιμολόγιο)



Λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίμηση με τη μορφή αναλυτικού
καθολικού του ξεχωριστού λογαριασμού του έργου (με υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή
και σφραγίδα του φορέα). Βλέπε επεξήγηση στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος
(Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων)

Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου αναφέρεται ότι:
Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών


Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση του ΕΦ



Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο
πρόγραμμα



Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις
γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό
αυτόν θα κριθούν ως μη επιλέξιμες

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά
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Κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού»
Τα μέλη της ομάδας έργου δηλώνονται ονομαστικά, εκτός αν δεν έχουν οριστεί τη στιγμή της
σύνταξης

του

Τεχνικού

Παραρτήματος,

οπότε

δηλώνεται

ειδικότητα

και

κατηγορία

προσωπικού/επίπεδο εμπειρίας. Όσα μέλη της ομάδας έργου δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη
του έργου θα πρέπει να δηλωθούν ονομαστικά μέχρι τη λήξη του έργου (για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλ. κεφάλαιο 11, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).
Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο
προσωπικό απαιτείται:
Τακτικό προσωπικό


Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία καθορίζεται το προσωπικό που θα
απασχοληθεί στο έργο, τα καθήκοντά τους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, ο
χρόνος απασχόλησής τους, καθώς και ο τρόπος απασχόλησής τους στην πράξη (εντός
ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετη απασχόληση).



Μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης (global timesheets), στα οποία θα
αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησής του ανά
ημέρα, και για κάθε πράξη ή άλλη δραστηριότητα στο δικαιούχο, υπογεγραμμένα από τον
εργαζόμενο και τον υπεύθυνο της διοίκησης του δικαιούχου. Για τις περιπτώσεις που το
φυσικό πρόσωπο απασχολείται στην πράξη για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου δεν
απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης αλλά βεβαίωση του υπευθύνου της
διοίκησης του δικαιούχου για την απασχόληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική
απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου.



Μισθολογικές καταστάσεις, του δικαιούχου όπου εμφανίζονται, οι μικτές ετήσιες αποδοχές,
οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται
από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου για το τελευταίο έτος οικονομικής χρήσης. Στις
μισθολογικές καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζονται διακριτά οι αποζημιώσεις για την
υπερωριακή και την πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού.



Εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.



Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους.



Αποδεικτικά απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και



Αποδεικτικά απόδοσης του φόρου εισοδήματος
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Έκτακτο προσωπικό (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου)


Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε συνέχεια ανοικτής
διαδικασίας -εκτός των περιπτώσεων που τα φυσικά πρόσωπα έχουν αξιολογηθεί κατά την
επιλογή της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 12 της
ΥΑΕΚΕΔ- στην οποία θα αναφέρονται, πέραν των συμβαλλομένων, το αντικείμενο της
σύμβασης προσδιοριζόμενο και σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, η χρονική
διάρκεια, ο τόπος εργασίας του αντισυμβαλλόμενου, ο τρόπος παραλαβής του έργου, το
τίμημα.



Εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.



Βεβαίωση παραλαβής του έργου, για τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου. Στην
περίπτωση που η σύμβαση προσδιορίζει ωριαία αμοιβή, μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά
φύλλα χρονοχρέωσης, όπως ανωτέρω.



Άδεια του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για τις περιπτώσεις προσωπικού του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολείται στην πράξη με σύμβαση
έργου.



Μισθοδοτική κατάσταση του φορέα για το προσωπικό που συμμετέχει στην πράξη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.



Για την περίπτωση συμβάσεων μίσθωσης έργου απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τίτλο
κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι
επιτηδευματίας από καμία αιτία, ασκεί ευκαιριακό επάγγελμα και η αμοιβή του είναι μικρή,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Υλικό τεκμηρίωσης της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της
ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, δηλαδή ανοικτής διαδικασίας επιλογής για τους
Ερευνητικούς Οργανισμούς. Δεν ισχύει για το προσωπικό του δικαιούχου ή τρίτων που
αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηματοδότηση του έργου.

Για τη διασταύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας, που αναφέρονται στις μηνιαίες μισθολογικές
καταστάσεις των ετών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οι
αντίστοιχες ΑΠΔ.
Στις περιπτώσεις μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών αλλά υπαγωγής σε ρύθμιση, πρέπει να
προσκομίζεται το έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα περί υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής
εισφορών, στο οποίο αναγράφονται: το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, το συνολικό ποσό,
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το ποσό της κάθε δόσης και ο αριθμός των δόσεων. Ελέγχεται η συμβατότητα ανάμεσα στο χρονικό
διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο και στην ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και αν οι δόσεις
εξυπηρετούνται κανονικά μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Η δαπάνη πιστοποιείται εάν πληρούνται
τα δύο αυτά κριτήρια και εφόσον το καταβληθέν ποσό των εισφορών καλύπτει το ποσό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές της ελεγχόμενης περιόδου. Σε περίπτωση ρύθμισης του
φόρου εισοδήματος ισχύουν τα αναφερόμενα για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών.

Κατηγορία «Αμοιβές προς τρίτους»
Η κατηγορία αφορά σε υπηρεσίες ή αγαθά που προμηθεύονται οι δικαιούχοι από εξωτερικούς
παρόχους / αναδόχους, και οι οποίοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προμήθεια
πραγματοποιείται μέσω της σύναψης σύμβασης μεταξύ των δύο μερών, το αντικείμενο της οποίας
πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες υποκατηγορίες


Παροχή υπηρεσιών έρευνας / εκτέλεση ερευνητικού έργου



Προμήθεια γνώσεων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας



Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η συναφθείσα σύμβαση αποτελεί το βασικό δικαιολογητικό για την πιστοποίηση της σχετικής
δαπάνης.

Οι

συμβάσεις

θα

πρέπει

να

αναφέρονται

σαφώς

στο

συγκεκριμένο

συγχρηματοδοτούμενο έργο (κωδικός έργου) και όχι σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν
με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, το ποσό της
αμοιβής για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τα τελικά ελέγξιμα παραδοτέα του. Σε περίπτωση που
η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αντικείμενα ή έργα, θα πρέπει να διευκρινίζονται
σαφώς το φυσικό αντικείμενο, η αμοιβή και τα παραδοτέα που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο. Οι
συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον απαιτείται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται
η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.
- Έρευνα επί συμβάσει
Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης
παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε:
Α) φυσικά πρόσωπα.
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Β) νομικά πρόσωπα.
Οι εργολήπτες δηλώνονται ονομαστικά, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για
φυσικά πρόσωπα. Όσοι εργολήπτες δεν έχουν οριστεί κατά την υπογραφή της απόφασης
χρηματοδότησης θα πρέπει να οριστούν το αργότερο έως την προβλεπόμενη από το
χρονοδιάγραμμα του έργου ημερομηνία έναρξης του τμήματος του έργου, που τους ανατίθεται. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τη ΔΙΑΠ. Δαπάνες που αφορούν εργολήπτες που δεν
έχουν δηλωθεί ονομαστικά είναι μη επιλέξιμες. Δεν επιτρέπεται να δηλωθεί ως εργολήπτης
φορέας-μέλος της σύμπραξης ή φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως μέλος της ομάδας έργου.
- Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης
ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
να μην διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην
περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή,
διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων
αποστάσεων.
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών είναι:


Αντίγραφο Τίτλου προστασίας



Αντίγραφο Αποσπάσματος Βιβλίου Παγίων (απαιτείται εφόσον υπάρχει παγιοποίηση)



Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας σύμφωνα με την οποία ο εκχωρητής εκχωρεί στον
εκδοχέα το δικαίωμα αποκλειστικής ή μη εκμετάλλευσης, για μία ορισμένη χρονική περίοδο
ή απεριόριστα. Από τη σύμβαση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο
προσδιορίζεται με σαφήνεια, δεν αφορά σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών και σχετίζεται με
το συγκεκριμένο έργο.



Αποδεικτικά καταβολής φόρου εισοδήματος (όπου απαιτείται)

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικό
πάροχο

/

εμπειρογνώμονα

(π.χ.

εκπόνηση

μελετών,

εμπειρογνωμοσύνη),

οι

οποίες

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες της υποκατηγορίας
περιλαμβάνονται η εκπόνηση μελετών, η παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα που άπτονται των
δαπανών της κατηγορίας αγοράς τεχνογνωσίας, η εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά-τεχνολογικά
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θέματα ή σε οικονομοτεχνικά ζητήματα. Στην παρούσα υποκατηγορία δεν περιλαμβάνονται η
μελέτη σκοπιμότητας

Κατηγορία «Εξοπλισμός και όργανα»
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει κάθε πάγιο στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση
έχει ωφέλιμη ζωή μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη
χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και
καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων. Πρόκειται για μηχανήματα, εξαρτήματα
αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία, καθώς και μέσα και εξοπλισμό πληροφορικής και
επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του έργου. Στην
κατηγορία εντάσσεται λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού,
εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο,
επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων
μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης,
β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές,
γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό
σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος,
δ) το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν ισοδύναμη
αποδεικτική αξία με τιμολόγια,
ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης και
ειδικότερα την χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών οργάνων &
εξοπλισμού είναι:


Κατάλογος με τους σειριακούς αριθμούς (serial numbers) των πάγιων στοιχείων



Αντίγραφο από το προβλεπόμενο στον ΚΦΑΣ βιβλίο (π.χ. Μητρώο Παγίων), όπου έχει
καταχωρηθεί το αποκτούμενο στοιχείο παγίου



Παραστατικά λογιστηρίου τα οποία πιστοποιούν το ποσοστό απόσβεσης
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Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές του οργάνου/εξοπλισμού



Σε περίπτωση εισαγωγής από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραστατικά.

Ειδικότερα, για την αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων
συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και
στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει
ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.
Κατηγορία «Μελέτη σκοπιμότητας»
Η συναφθείσα σύμβαση αποτελεί το βασικό δικαιολογητικό για την πιστοποίηση της σχετικής
δαπάνης. Η σύμβαση θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο
έργο (κωδικός έργου), να ορίζει με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
της σύμβασης και το ποσό της αμοιβής. Η σύμβαση πρέπει να έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από την
αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς
του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές,
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.

Κατηγορία «Γενικά έξοδα – Λοιπές δαπάνες»
- Δαπάνες ταξιδιών
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες των μελών της ομάδας έργου για :


τα έξοδα κίνησης και ειδικότερα το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς
(ή συγκοινωνιακών μέσων), η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσης ιδιόκτητου
ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση του, η
δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η
μίσθωση οχήματος ή η δαπάνη λόγω χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης
(ταξί) στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η χρήση τους,



τα έξοδα διανυκτέρευσης για το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής
μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος και
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την ημερήσια αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη των
εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας για
εκτέλεση υπηρεσίας



το κόστος συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες κλπ.

Οι ανωτέρω δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες για την υλοποίηση
της πράξης, προβλέπονται στην απόφαση ένταξης και πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχετικό
θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζει ο δικαιούχος.
Οι δαπάνες του δικαιούχου για τη μετακίνηση φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην
υλοποίηση της πράξης βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου είναι επιλέξιμες, εφόσον οι μετακινήσεις
εκτός έδρας προβλέπονται στη σχετική σύμβαση και αποζημιώνονται από το δικαιούχο σύμφωνα με
τα εφαρμοζόμενα για το προσωπικό του δικαιούχου που συμμετέχει στην πράξη.
Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού του δικαιούχου ή άλλων φυσικών προσώπων, το κόστος
απασχόλησης των οποίων δεν προσδιορίζεται και δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της
πράξης με οποιοδήποτε τρόπο ή προσδιορίζεται ως μηδενικό, δεν είναι επιλέξιμες.
Στην υποκατηγορία εμπίπτει το σύνολο των δαπανών των ταξιδιών που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου (π.χ. συμμετοχή σε εμπορική έκθεση, συνέδριο, συναντήσεις
εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, καθώς και
πιστοποιήσεις ή έλεγχοι από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα).
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών της κατηγορίας
είναι:


Εξοδολόγιο/Έντυπο μετακίνησης για τη μετακίνηση, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
των μετακινούμενων μελών, ο σκοπός, ο τόπος προορισμού και οι δαπάνες (αναλυτικά) της
μετακίνησης



Παραστατικά

για

τις

δαπάνες

που

περιλαμβάνονται

στο

σχετικό

Έντυπο

μετακίνησης/Εξοδολόγιο (π.χ. εισιτήρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου κλπ)


Παραστατικά εξοφλήσεων των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, (π.χ. εξοφλητικές
αποδείξεις προμηθευτή, αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, καρτέλα
προμηθευτή, κίνηση ταμείου)



Υλικό που τεκμηριώνει την ανάγκη μετακίνησης, τη σύνδεσή της με το έργο ΕΤΑΚ και την
τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (όπως πρόσκληση συμμετοχής, ημερήσια διάταξη
συνεδρίου/συνάντησης, ιστότοπος συνεδρίου κ.α.)

- Δαπάνες δημοσιότητας
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Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας,
διοργάνωση εκδηλώσεων, δαπάνες δημοσιεύσεων, δημιουργία/αναβάθμιση ιστοσελίδας κλπ).
- Αναλώσιμα
Η κατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για
να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.
Ειδικότερα, για την προμήθεια αναλωσίμων, στην περίπτωση σύναψης Δημοσίων συμβάσεων στις
οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες
ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν.
4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως ισχύει.
- Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της Πράξης. Τα
παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που τυχόν θα ελέγξουν το οικονομικό
αντικείμενο του έργου, θα είναι επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου.

Τα εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που αφορούν σε
δαπάνες οι οποίες αποζημιώνονται με απλοποιημένο κόστος και τηρούνται στο λογιστικό
σύστημα του Δικαιούχου, δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τα αρμόδια Εθνικά και
Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα για την επαλήθευση/έλεγχο της επιλεξιμότητας των σχετικών
δαπανών. Τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου
στο πλαίσιο οριζόντιων θεματικών ελέγχων. Οι Δικαιούχοι υποχρεώνονται στην επίδειξη όλων
των εγγράφων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων που υλοποιήθηκαν κάνοντας
χρήση επιλογών απλοποιημένου κόστους στο βαθμό που δεν έχει παρέλθει η υποχρέωση
τήρησης των σχετικών εγγράφων με βάση το Εθνικό πλαίσιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Άρθρο 1 - Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
Άρθρο 2 - Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες
επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Άρθρο 3 - Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια
της παραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη
σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται,
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την
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προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της
παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία
επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρώ,
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης,
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με
λιγότερους από 5.000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις
ακόλουθες σχέσεις:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της
εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους
ως μετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω
οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες
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αγορές. Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως
ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων
ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς,
μεμονωμένα ή από κοινού.
5. Μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα
αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25
% ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των
ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.
Άρθρο 4 - Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών
ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των
χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά
όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την
απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση
των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει
ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5 - Ο αριθμός απασχολουμένων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ),
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν
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ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων
περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται
οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο
σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό
απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6 - Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς
αυτής της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός
των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους
ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους
οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων
που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως
ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το
ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των
ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
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ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων
που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους
περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται
στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από
τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:………………………………………………………………….…
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………...…………..………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση:

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται
παρακάτω
Ανεξάρτητη επιχείρηση

προκύπτουν

από

τους

λογαριασμούς

της

επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήματα.
Να

συμπληρωθεί

και

να

επισυναφθεί

το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη
Συνεργαζόμενη επιχείρηση

συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των
υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω.

Συνδεδεμένη επιχείρηση

Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα
που παρατίθεται παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των
ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
_________________________________________________________

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η
οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή,
μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την
προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την
επιχείρηση:
.......................................................................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων
παρατημάτων της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:
___________
1

( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
2
( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
3
( ) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα


Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)



Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηματικό σημείωμα)

Περίοδος αναφοράς (2):

Αριθμός

Κύκλος

Σύνολο ισολογισμού

απασχολουμένων

εργασιών (*)

(*)

(ΕΜΕ)
2

1. Στοιχεία ( ) της αιτούσας
επιχείρησης ή των ενοποιημένων
λογαριασμών (μεταφορά από τον
3

πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β ( )
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
2

στοιχεία ( ) όλων των
(ενδεχομένων) συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (μεταφορά από τον
πίνακα Α του παραρτήματος Α)
2

3. Άθροισμα στοιχείων ( ) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που δεν
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
στη γραμμή [μεταφορά από τον
πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β]

Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
1

( ) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
2

( ) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε
ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
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προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
(άρθρο 4).
3

( ) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με
βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η
επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
4

( ) Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα
«Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε
επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των
ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη
στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης»
πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή
στοιχεία

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
1

( ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα
αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο
2).

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που
πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα
συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2
(σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..............................................................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: .............................................................................................................
Αριθμός

μητρώου

Ονοματεπώνυμο

και

ή
τίτλος

(1):

ΦΠΑ
του

ή

των

.....................................................................
κύριων

διευθυντικών

στελεχών

(2):

...............................................

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα
οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα
δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά
στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία
σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη
δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη
συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του
παρόντος δελτίου:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί
το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη
επιχείρηση):
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να
συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό: ...

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
1

( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
2

( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
3

( ) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
4

( ) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο
ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή
περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης
επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία
των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να
συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η
αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα
του παραρτήματος της δήλωσης.

-113-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία

Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθμός μητρώου
ή ΦΠΑ (*)

Ονοματεπώνυμο και τίτλος
του ή των βασικών
διευθυνόντων (**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης,
που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων
συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται
απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον
πίνακα Β(2) παρακάτω.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3
(σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον
πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
.....................................................................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :
....................................................................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1) :
..............................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
..................................................

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
1

( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
2

( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
3

( ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα
αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο
2).

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία
των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που
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βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική
της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου
της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των
συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν
γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που
υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη
εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και
κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη
για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή,
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ
που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα
κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος
«εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της
εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της
οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
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γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι
προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 και πρέπει να
προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα
ακόλουθα:

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι
δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί
εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ
κατηγορίας:
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a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν
έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική
δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή
στην πτωχευτική διαδικασία και

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία
όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση και διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν
έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική
δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή
στην πτωχευτική διαδικασία και

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.
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5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας με βιβλία Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται
σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού και σαν Απώλειες
οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ.

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας με βιβλία όχι Γ κατηγορίας:
a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει και/ή
c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της
επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και
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d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο
καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται και

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των

τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει
αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Το έντυπο υποβολής καταλλήλως υπογεγραμμένο.
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του κάθε φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ.
3. Ιδρυτικά καταστατικά (και τυχόν τροποποιήσεις) για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ΦΕΚ
σύστασης επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ.. Επιπλέον, σε περίπτωση που το
έργο εκτελείται όχι από την έδρα της επιχείρησης αλλά από υποκατάστημά της, τότε Βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην περιφέρεια για την οποία
υποβάλλει.
4. Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών (ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία). Για επιχειρήσεις με
λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας να υποβληθούν οι ισολογισμοί των αντίστοιχων ετών.
5. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του έργου από
την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης
κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
6. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Μέρος Β τα οποία απαιτούνται
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική ανάλογα με την ιδιότητα
της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της.
7. Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)
– σύμφωνα με υπόδειγμα της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της
Αναλυτικής Πρόσκλησης.
8. Προσύμφωνο συνεργασίας ή υπεργολαβίας με Ερευνητικό Ίδρυμα ή άλλη εταιρία (εφόσον
απαιτείται).
9. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (πρόσφατη εκτύπωση).
10. Οι απαιτούμενες μισθολογικές καταστάσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα συμμετέχει
σε αυτό σε pdf αρχείο.
11. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο, και
μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση της πρότασης σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα.
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Β. ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Όταν ισχύουν οι τιθέμενοι περιορισμοί όπως
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση)
1.

Υπεύθυνες Δηλώσεις του κάθε φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ.

2.

ΦΕΚ ίδρυσης ή/ και απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/ και
σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί της ίδρυσης και
λειτουργίας του τμήματος/ ινστιτούτου /εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση.
Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την Ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του Ερευνητικού
Οργανισμού, αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε περίπτωση που το έργο
εκτελείται όχι από την έδρα του Ερευνητικού Οργανισμού αλλά από παράρτημά του, τότε: ΦΕΚ
ίδρυσης παραρτήματος στην περιφέρεια από την οποία αντλεί κονδύλια για τη χρηματοδότηση
του έργου (όπως η περιφέρεια δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης).

3.

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ένας φορέας είναι προβληματικός: Αντίγραφο του εγγράφου
με το οποίο υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο
απολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους, ο απολογισμός χρηματοδοτήσεων, ο
προϋπολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ισολογισμός),
σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 82 του ν4055/2012 και άρθρο 41 του
ν4129/2013 (Α52) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν4223/2013 (Α 287)),
καθώς και αντίγραφα των σχετικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι στην ελληνική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση



Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση



Το έντυπο της πρότασης είναι πλήρως συμπληρωμένο

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Δικαιούχος που εμπίπτει στην
πρόσκληση

Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόμενης πρότασης:

 Αίτηση υποβολής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών
δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ναι/όχι

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης,
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν
τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα
και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:
Αίτηση για ένταξη στην εν λόγω δράση με
συμπλήρωση
του
εντύπου
αναλυτικής
περιγραφής πράξης, το οποίο θα είναι
υπογεγραμμένο καταλλήλως
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για κάθε
φορέα που συμμετέχει υπογεγραμμένη από
το νόμιμο εκπρόσωπό του με το γνήσιο της
υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
Παράρτημα Χ του παρόντος Οδηγού

2

Έλεγχος
πληρότητας και
επιλεξιμότητας
πρότασης

 Λοιπά έγγραφα

ναι/όχι

 ∆ήλωση για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει
που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του
Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε σύμφωνα
με το υπόδειγμα στο Παράρτημα V του
παρόντος Οδηγού

ναι/όχι

 Συμφωνητικό
Συνεργασίας
μεταξύ
ενδεχομένων
εταίρων
του
έργου
ή
οποιοδήποτε
άλλο
επίσημο
έγγραφο
υπογράφεται από όλους τους εταίρους του
έργου για την υλοποίηση αυτού

ναι/όχι/δεν απαιτείται

 Προσύμφωνο συνεργασίας ή υπεργολαβίας
με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης
γνώσεων ή άλλη επιχείρηση

ναι/όχι/δεν απαιτείται

 Ιδρυτικά
καταστατικά
(και
τυχόν
τροποποιήσεις) για τις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν, ΦΕΚ σύστασης επιχείρησης,
βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ..
Επιπλέον, σε περίπτωση που το έργο
εκτελείται όχι από την έδρα της επιχείρησης
αλλά από υποκατάστημά της, τότε Βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι η επιχείρηση λειτουργεί
υποκατάστημα στην περιφέρεια Ηπείρου

ναι/όχι

 Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση
οφειλών για καθένα από τους εταίρους του
έργου από την οποία να προκύπτει ότι δεν
είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής

ναι/όχι
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 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Μέρος Β για κάθε
επιχείρηση,
τα
οποία
απαιτούνται
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία
επιχείρηση είναι προβληματική ανάλογα με
την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη
λειτουργίας της

ναι/όχι

 Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών (ή
ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία) για κάθε
επιχείρηση που συμμετέχει. Για επιχειρήσεις
με λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας να
υποβληθούν οι ισολογισμοί των αντίστοιχων
ετών

ναι/όχι

 Οι απαιτούμενες μισθολογικές καταστάσεις
του υφιστάμενου προσωπικού που θα
συμμετέχει στο έργο σε pdf αρχείο για κάθε
επιχείρηση

ναι/όχι/δεν απαιτείται

 ΦΕΚ ίδρυσης ή/ και απόφαση των αρμοδίων
οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/ και
σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό
Λειτουργίας του οργανισμού περί της
ίδρυσης και λειτουργίας του τμήματος/
ινστιτούτου /εργαστηρίου που συμμετέχει
στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά
την Ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του
Ερευνητικού
Οργανισμού,
αλλά
την
οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε
περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από
την έδρα του Ερευνητικού Οργανισμού αλλά
από παράρτημά του, τότε: ΦΕΚ ίδρυσης
παραρτήματος στην περιφέρεια από την
οποία αντλεί κονδύλια για τη χρηματοδότηση
του έργου

ναι/όχι

 Για κάθε ερευνητικό φορέα αντίγραφο του
εγγράφου με το οποίο υποβλήθηκαν στο
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Ελεγκτικό
Συνέδριο
και
στο
Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους ο απολογισμός του
τελευταίου
οικονομικού
έτους,
ο
απολογισμός
χρηματοδοτήσεων,
ο
προϋπολογισμός
και
οι
οικονομικές
καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού
(Ισολογισμός), σύμφωνα με ισχύουσες
διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 82 του
ν4055/2012 και άρθρο 41 του ν4129/2013
(Α52) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 29 του ν4223/2013 (Α 287)),
καθώς και αντίγραφα των σχετικών
στοιχείων

ναι/όχι/δεν απαιτείται

3

Η δραστηριότητα εμπίπτει
στους τομείς προτεραιότητας
της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης

Εξετάζεται εάν ο Δικαιούχος δραστηριοποιείται
στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης

ναι/όχι

4

Πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις του κεφαλαίου
Ι καθώς και οι ειδικές
προϋποθέσεις του αρ. 25 του
Καν. (Ε.Ε.) 651/2014

Εξετάζεται εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές
προϋποθέσεις του αρ. 25 του Καν. (Ε.Ε.)
651/2014

ναι/όχι

5

Πληρούνται τα οριζόμενα
σχετικά με το χαρακτήρα
κινήτρου

Εξετάζεται εάν πληρούνται τα οριζόμενα σχετικά
με το χαρακτήρα κινήτρου του άρθρου 6 του
Καν. (Ε.Ε.) 651/2014

ναι/όχι

6

Η πρόταση κρίνεται ως
παραδεκτή με βάση τα
αναγραφόμενα στην
πρόσκληση υποβολής
προτάσεων

Εξετάζεται εάν η πρόταση είναι παραδεκτή με
βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση

ναι/όχι

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια, εκτός των κριτηρίων της ομάδας 2 που γίνεται δεκτή και η τιμή
«δεν απαιτείται», για να ξεκινήσει το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1

2

3

4

5

1Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Επιστημονική και
τεχνική αρτιότητα
του
προτεινόμενου
έργου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Βασιμότητα της ιδέας, ποιότητα και
σαφήνεια των στόχων του
προτεινόμενου έργου

Εξετάζεται η βασιμότητα της ιδέας και
η ποιότητα και σαφήνεια των στόχων
του προτεινόμενου έργου

(0-10)

20%

Ποιότητα και καταλληλότητα της
προτεινόμενης επιστημονικής
μεθοδολογίας υλοποίησης

Εξετάζεται
η
ποιότητα
και
η
καταλληλότητα της προτεινόμενης
επιστημονικής μεθοδολογίας και του
πλάνου εργασίας για την υλοποίησή
της καθώς και η πληρότητα και
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
υλοποίησης (υποχρεώσεις επιμέρους
φορέων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης)

(0-10)

25%

Πρωτοτυπία και καινοτομία της
πρότασης

Εξετάζεται
η
πρωτοτυπία
και
καινοτομία της πρότασης σε σχέση με
την υπάρχουσα επιστημονική και
τεχνολογική στάθμιση (state-of-theart) καθώς και η πρόοδος πέρα από
αυτή που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του έργου

(0-10)

25%

Τεκμηρίωση και ορθότητα των
προτεινόμενων ειδών έρευνας

Εξετάζεται η επαρκής τεκμηρίωση και
ορθότητα των προτεινόμενων ειδών
έρευνας (βιομηχανική, πειραματική
ανάπτυξη), των ενοτήτων εργασίας και
της κατανομής της εργασίας μεταξύ
των εταίρων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Σαφήνεια των παραδοτέων

Εξετάζεται
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η

σαφήνεια

των

Άριστη

10

Καλή

5

Μη επαρκής

0

Πλήρης

10

10%

20%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
παραδοτέων ανά φάση και τελικό
παραδοτέο (στόχος η παραγωγή άμεσα
ή έμμεσα αξιοποιήσιμου προϊόντος ή
παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας)

Μερική

5

Μη επαρκής

0

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ
Ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα Ομάδας: 5

1

2

3

Καταλληλότητα οργανωτικού σχήματος

2Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Οργανωτική δομή,
διοικητική και
οικονομική
υποστήριξη του
έργου

Επάρκεια υποδομών και ανθρώπινου
δυναμικού

Επάρκεια οικονομικών πόρων

Εξετάζεται η καταλληλότητα του
οργανωτικού σχήματος διοικητικής/
οργανωτικής υποστήριξης και διαχείρισης του έργου
Εξετάζεται η επάρκεια της υποδομής
που διαθέτουν οι φορείς για την
εκτέλεση του έργου (προσωπικό,
υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός,
οργανωτική δομή, διοικητική και
οικονομική υποστήριξη). Στην αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου θα
συνεκτιμάται και η υποδομή του
υπεργολάβου, εφόσον υπάρχει.
Εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής
συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με
την έκταση των δραστηριοτήτων των
φορέων
(λαμβάνονται
υπόψη
ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, κλπ)
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Άριστη

10

Καλή

5

Μη επαρκής

0

Πλήρης

10

Μερική

5

Μη επαρκής

0

Πλήρης

10

Μερική

5

Μη επαρκής

0

12%

17%

17%

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»

4

2Η ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Εμπειρία και
αξιοπιστία
συμμετεχόντων

Εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων
και ατόμων

Εξετάζεται
η
εμπειρία
των
συμμετεχόντων φορέων και των
ατόμων στο γνωστικό αντικείμενο του
έργου, η επιστημονική και τεχνολογική
αριστεία όπως αυτή προκύπτει από τις
προηγούμενες και τρέχουσες δραστηριότητές τους, από τις συμμετοχές
τους σε αντίστοιχα ελληνικά και διεθνή
προγράμματα,
με
έμφαση
σε
προγράμματα Ε&Τ, τις επιστημονικές
τους δημοσιεύσεις, τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τη συνάφεια των
δραστηριοτήτων τους σε σχέση με το
αντικείμενο του έργου και το ρόλο που
αναλαμβάνουν για την υλοποίησή του.
Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται για τον
κάθε συμμετέχοντα χωριστά, στο
βαθμό που του αντιστοιχεί, αλλά και
συνολικά ως consortium. Επίσης,
αξιολογούνται η εμπειρία και οι
δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει
οι φορείς συνεργασίας από το
εξωτερικό καθώς και η ποιότητα του
consortium ως συνόλου συμπεριλαμβανομένου
της
συμπληρω-
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Μεγάλη

10

Μικρή

5
20%

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
φορέων και
ατόμων

5

6

ματικότητας
των
φορέων,
της
ισόρροπης
συμμετοχής
και
συνεργασίας. Ως προς το τελευταίο
εξετάζεται η συμπληρωματικότητά
τους και η κατανομή εργασιών και
προϋπολογισμού
μεταξύ
των
συμμετεχόντων και ειδικότερα: α) η
καταλληλότητα και αιτιολογία της
κατανομής του προϋπολογισμού τόσο
μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων
όσο και στις διάφορες κατηγορίες
δαπανών, β) η αντιστοιχία κόστους και
αποτελέσματος
των
επιμέρους
ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

Εμπειρία του συντονιστή

Εμπειρία των συμμετεχόντων
επιχειρήσεων

Εξετάζεται η εμπειρία του Συντονιστή
και του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου στην
εκτέλεση και το συντονισμό μεγάλων
έργων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, καθώς
και προηγούμενη εμπειρία τους στη
διαχείριση και εκτέλεση ΕΤΑ και στην
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων στο
βαθμό που αντιστοιχεί στο ρόλο του
καθενός.
Εξετάζεται η προηγούμενη εμπειρία
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
στην ανάπτυξη και στη διάθεση στην
αγορά καινοτόμων προϊόντων ή
υπηρεσιών νέων στην επιχείρηση ή/και
στην αγορά και γενικότερα στην
παραγωγή-αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από προηγούμενη συμμετοχή
τους σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης
χρηματοδοτούμενων από τρίτες πηγές
ή/και ιδίων πόρων.

Μηδενική

0

Μεγάλη

10

Μικρή

5

Μηδενική

0

Μεγάλη

10

Μικρή

5

Μηδενική

0

17%

17%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ
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ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα Ομάδας: 5

Συνεισφορά στους στόχους της
προκήρυξης

1

2

Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων

Ικανότητα εκμετάλλευσης των
αποτελεσμάτων

3

Εξετάζεται η συνεισφορά του έργου
στους στόχους και τις επιδιώξεις/
αναμενόμενα
αποτελέσματα
της
προκήρυξης, περιλαμβανομένου του
βαθμού
κινητοποίησης
ιδιωτικών
πόρων.
Εξετάζεται
η
βιωσιμότητα
των
αποτελεσμάτων του έργου (προϊόν,
πρωτοτυπία,
καινοτομία)
όπως
εκτιμάται από το υποβαλλόμενο σχέδιο
αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών
που θα υλοποιηθούν, καθώς και η
ποιότητα και καταλληλότητα του
σχεδίου αξιοποίησης ή/και διάχυσης
(δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού) των Ε&Τ αποτελεσμάτων
του έργου
Εξετάζεται
η
ικανότητα
των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν να
εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του
έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις
διαδικασίες τους.

Μεγάλη

10

Μικρή

5

Μη επαρκής

0

Άριστη

10

Καλή

5

Μη επαρκής

0

Μεγάλη

10

Μικρή

5

Μη επαρκής

0

Άριστη

10

15%

15%

15%

Η

3 ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4

Ωριμότητα πράξης

Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας

Εξετάζεται η καταλληλότητα του
τρόπου διαχείρισης των πνευματικών
δικαιωμάτων που προϋπάρχουν ή/και
προκύπτουν από την υλοποίηση του
έργου

Καλή

5

Μη επαρκής

0

Εξετάζεται

Δημιουργία
νέων
θέσεων

10
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η

διατήρηση/δημιουργία

13%

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
5

6

7

νέων θέσεων εργασίας (εντός ή εκτός
των συμμετεχόντων φορέων)

Θέσεις εργασίας

Διατήρηση
θέσεων

5

Μηδενική
συνεισφορά

0

13%

Αριστεία

Εξετάζεται η συνεισφορά του έργου
στην
αριστεία,
στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό
ή/και
ευρωπαϊκό
επίπεδο
και
γενικότερα οφέλη του έργου για την
οικονομία και την κοινωνία

(0-10)

13%

Μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας

Εξετάζεται η συνεισφορά των φορέων
του εξωτερικού (κυρίως των ΜΜΕ) στη
μεταφορά
της
τεχνολογίας
–
τεχνογνωσίας μέσω της διεθνικής
συνεργασίας και τεκμηρίωση της
βιωσιμότητας αλλά και των θετικών
αποτελεσμάτων από τη διακρατική
συνεργασία
για
τις
ΜΜΕ
της
περιφέρειας

(0-10)

16%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ
Ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα Ομάδας: 5

ΤΙΜΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

40%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

20%

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

40%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα: 5
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ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Περιγραφή Δραστηριότητας
Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος
NACE

4ψήφιος
NACE

Κωδικός
Δραστηριότητας

Επίπεδο

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δρα-

01

2

01.1

3

Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών

01.1

01.11

4

Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.1

01.12

4

Καλλιέργεια ρυζιού

01.1

01.13

4

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

01.1

01.15

4

Καλλιέργεια καπνού

01.1

01.16

4

Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.1

01.19

4

Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

3

Πολυετείς καλλιέργειες

01.2
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στηριότητες
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες

01.2

01.21

4

Καλλιέργεια σταφυλιών

01.2

01.23

4

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.2

01.24

4

Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.2

01.25

4

Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και
καρπών με κέλυφος

01.2

01.26

4

Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

01.2

01.27

4

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.2

01.28

4

Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών
φυτών

3

Πολλαπλασιασμός των φυτών

4

Πολλαπλασιασμός των φυτών

3

Ζωική παραγωγή

4

Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

01.3

01.3

01.30

01.4

01.4

01.41
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A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δραστηριότητες
01. Φυτική και ζωική
παραγωγή, θήρα και
συναφείς δρα-

01.4

01.42

4

Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

01.4

01.45

4

Εκτροφή αιγοπροβάτων

01.4

01.46

4

Εκτροφή χοίρων

01.4

01.47

4

Εκτροφή πουλερικών

01.4

01.49

4

Εκτροφή άλλων ζώων

3

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

4

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

3

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη
συγκομιδή

01.5

01.5

01.50

01.6

01.6

01.61

4

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

01.6

01.62

4

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

01.6

01.63

4

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.6

01.64

4

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
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στηριότητες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
A. ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

02. Δασοκομία και
υλοτομία

02

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.1

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.1

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.2

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.2

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.3

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.3

02.10

02.20

02.30

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια
03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

2

03

3

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

4

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

3

Υλοτομία

4

Υλοτομία

3

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

4

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

2

03.1

Αλιεία

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

03.2

Υδατοκαλλιέργεια

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03. Αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

10. Βιομηχανία τροφίμων

10

2
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.1

3

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.1

10.11

4

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.1

10.12

4

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.1

10.13

4

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.2

3

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.2

4

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.3

3

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.3

10.31

4

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.3

10.32

4

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.3

10.39

4

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.4

3

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.4

10.41

4

Παραγωγή ελαίων και λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.4

10.42

4

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.5

3

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.5

10.51

4

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.5

10.52

4

Παραγωγή παγωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.6

3

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.6

10.61

4

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.6

10.62

4

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.7

3

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.7

10.71

4

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.7

10.72

4

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.7

10.73

4

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

3

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.81

4

Παραγωγή ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.82

4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.83

4

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.84

4

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.20
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.85

4

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.86

4

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.8

10.89

4

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.9

3

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.9

10.91

4

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10. Βιομηχανία τροφίμων

10.9

10.92

4

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11

2
3

Ποτοποιία

11.01

4

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.0

11.02

4

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11. Ποτοποιία

11.0

11.03

4

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.04

4

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.05

4

Ζυθοποιία

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.06

4

Παραγωγή βύνης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

11. Ποτοποιία

11.0

11.07

4

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

12. Παραγωγή προϊόντων
καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

12. Παραγωγή προϊόντων
καπνού

12.0

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

12.0

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

13.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

13.1

12

2

12.00

13

3

Παραγωγή προϊόντων καπνού

4

Παραγωγή προϊόντων καπνού

2

13.10
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3

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

4

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

13.9

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

13. Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
υλών

13.9

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

15. Βιομηχανία δέρματος
και δερμάτινων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

15. Βιομηχανία δέρματος
και δερμάτινων ειδών

15.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

15. Βιομηχανία δέρματος
και δερμάτινων ειδών

15.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθο- ποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

13.93

15

3

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

2

15.12

16

3

Κατεργασία και δέψη δέρματος. κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελοποιίας και σαγματοποιίας. Κατεργασία και βαφή γουναρικών

4

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας
και σαγματοποιίας

2

16.10
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3

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

4

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

3

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

16.21

4

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

16.22

4

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

16.23

4

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

16.24

4

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

16. Βιομηχανία ξύλου και
κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα· κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

16.2

16.29

4

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

17. Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

17. Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

17.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

17. Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

17.1

17

2

17.12
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3

Παραγωγή χαρτοπολτού. κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

4

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

17. Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

17.2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

17. Χαρτοποιία και
κατασκευή χάρτινων
προϊόντων

17.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

20.4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

20.4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

20.5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

20. Παραγωγή χημικών
ουσιών και προϊόντων

20.5

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

21.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

21.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

21.2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

21. Παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών
σκευασμάτων

21.2

17.21

20

3

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

4

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και
χαρτόνι

2

20.42

20.53

21

3

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης,
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

4

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

3

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

4

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

2

21.10

21.20

-142-

3

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

4

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

3

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

4

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.4

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.7

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

23. Παραγωγή άλλων μη
μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

23.7

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

25. Κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
25. Κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού

23

2

3

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

23.13

4

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.19

4

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για
τεχνικές χρήσεις

3

Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής

23.41

4

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.69

4

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

3

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

4

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70

25

2

25.9

25.9

25.99
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3

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

4

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26

2

26.1

3

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.1

26.11

4

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.1

26.12

4

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.2

3

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.2

4

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.3

3

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.3

4

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

26.6

3

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής
χρήσης

26.20

26.30

-144-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

26. Κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
27. Κατασκευή
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
27. Κατασκευή
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού

26.6

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

32.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

32.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

32.1

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

32.2

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

32. Άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες

32.2

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

27.3

27.31
32

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

50. Πλωτές μεταφορές

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

50. Πλωτές μεταφορές

50.1

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

50. Πλωτές μεταφορές

50.1

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

50. Πλωτές μεταφορές

50.3

49.3

Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης

4

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

3

Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών

32.12

4

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

4

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

3

Κατασκευή μουσικών οργάνων

4

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.20

2

49.3

49. Χερσαίες μεταφορές και
μεταφορές μέσω αγωγών

3

2

49

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής
χρήσης

2

27.3

27. Κατασκευή
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

49. Χερσαίες μεταφορές
και μεταφορές μέσω
αγωγών
49. Χερσαίες μεταφορές
και μεταφορές μέσω
αγωγών

4

27

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

26.60

49.39
50

3

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών

4

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

2

50.10
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3

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

4

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

3

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

50. Πλωτές μεταφορές

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

52. Αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

52. Αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες

52.2

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

52. Αποθήκευση και
υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες

52.2

Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

50.3

50.30

4

52

2

52.22

55. Καταλύματα

55

55. Καταλύματα

55.1

55. Καταλύματα

55.1

55. Καταλύματα

55.2

55. Καταλύματα

55.2

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

3

Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

4

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

2

55.10

55.20
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3

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

4

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

3

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

4

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Θ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55. Καταλύματα

55.3

55. Καταλύματα

55.3

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές
δραστηριότητες

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές
δραστηριότητες

58.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές
δραστηριότητες

58.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58. Εκδοτικές
δραστηριότητες

58.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή
κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών
προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
59. Παραγωγή
κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών
προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις

55.30

58

3

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα

4

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

2
3

Έκδοση λογισμικού

58.21

4

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

4

Έκδοση άλλου λογισμικού

59

2

59.1

3
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Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδόσεις

59.1

59.11

4

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59. Παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδόσεις

59.1

59.12

4

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.1

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.1

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.2

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.3

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.3

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.9

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

61. Τηλεπικοινωνίες

61.9

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

61

2

61.10

61.20

61.30

61.90

62

62.0
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3

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

4

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

3

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

4

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

3

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

4

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

3

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

4

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

2

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

3

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

62.0

62.01

4

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

62.0

62.02

4

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

62.0

62.03

4

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

62. Δραστηριότητες
προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες

62.0

62.09

4

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63. Δραστηριότητες
υπηρεσιών πληροφορίας

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63. Δραστηριότητες
υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63. Δραστηριότητες
υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63. Δραστηριότητες
υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

63

2
3

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες

63.11

4

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.12

4

Δικτυακές πύλες (web portals)

72. Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη

72

72. Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη

72.1

72. Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη

72.1

2

72.11
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3

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

4

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
M.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

72. Επιστημονική έρευνα
και ανάπτυξη

72.1

72.19

74. Άλλες επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

74

74. Άλλες επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

74.2

74. Άλλες επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

74.2

75

75. Κτηνιατρικές
δραστηριότητες

75.0

75. Κτηνιατρικές
δραστηριότητες

75.0

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

2

74.20

75. Κτηνιατρικές
δραστηριότητες

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

4

3

Φωτογραφικές δραστηριότητες

4

Φωτογραφικές δραστηριότητες

2

75.00

77

3

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

4

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

2

77.2

3
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Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.2

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.3

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.3

77. Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.3

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

79.9

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79. Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

79.9

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85. Εκπαίδευση

85.5

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

86. Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

77.21

4

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

3

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών

77.34

4

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

4

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

79

2

79.90

85

3

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

4

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

2

85.51

86

3

Άλλη εκπαίδευση

4

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

2
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ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

86. Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

86.2

86. Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

86.2

86. Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

86.9

86. Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας

86.9

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

86.22

86.90

87

3

Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων

4

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

3

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

4

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

2

87.1

3

-152-

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.1

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.2

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.2

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.3

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.3

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.9

87. Δραστηριότητες
βοήθειας με παροχή
καταλύματος

87.9

87.10

87.20

87.30

87.90
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4

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

3

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

4

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

3

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία

4

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία

3

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

4

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας»
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΖ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

88. Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

88

88. Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

88.1

88. Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

88.1

88. Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

88.9

88. Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

88.9

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90. Δημιουργικές
δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90. Δημιουργικές
δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση

2

88.10

88.91

90

3

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία

4

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία

3

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

4

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

2

90.0

3
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ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90. Δημιουργικές
δραστηριότητες, τέχνες και
διασκέδαση
Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές
δραστηριότητες
91. Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές
δραστηριότητες
91. Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές
δραστηριότητες
91. Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές
δραστηριότητες
91. Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
αρχειοφυλακείων,
μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές
δραστηριότητες

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

90.0

90.03

4

91

Καλλιτεχνική δημιουργία

2

91.0

3

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες

91.0

91.02

4

Δραστηριότητες μουσείων

91.0

91.03

4

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.0

91.04

4

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

93

2

93.1

3
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ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.1

93.11

4

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.1

93.13

4

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.1

93.19

4

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.2

3

Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.2

93.21

4

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93. Αθλητικές
δραστηριότητες και
δραστηριότητες
διασκέδασης και
ψυχαγωγίας

93.2

93.29

4

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ» (ΔΙΑΠ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς
και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και
αληθή.
 Ο επιχειρηματίας/οι εταίροι του Δικαιούχου έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του
Προγράμματος.
 Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών,
όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής.
 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή
μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο
ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013).
 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ
651/2014,
 Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν απόφασης
της Ε.Ε..
 Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες
εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
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 Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου
με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών
οργανισμών.
 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα
της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ και όσα λαμβάνονται από
αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ αναφορικά με την
εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να
γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ.
 Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του έργου,
το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
Ημερομηνία: ……….20……
Για το Δικαιούχο
-Ο-

Νόμιμος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

-158-

ΑΔΑ: ΨΥΠΙ7Λ9-2Α0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής,
δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΣΛΕΕ)
(1)
Κλάση της ονοµατολογίας
των Βρυξελλών
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
05.04
05.15
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12
Κεφάλαιο 13
εχ13.03
Κεφάλαιο 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Κεφάλαιο 16
Κεφάλαιο 17
17.01
17.02
17.03
17.05 (*)
Κεφάλαιο 18
18.01

(2)
Περιγραφή εµπορευµάτων
Ζώα ζώντα
Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ
ιχθύων τοιούτων
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή
περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την
ανθρώπινη κατανάλωση
Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας
Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα
Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων
Καφές, τέισν και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03)
∆ηµητριακά
Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη
Σπέρµατα και καρποί ελαιώδας. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι
καρποί Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και χορτονοµαί
Πηκτίνη
Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά
πιέσεως ή τήξεως
Λίπη βοοαδών, προβατοαδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,
περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως
Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux» χοιρείου
λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών,
άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός
Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα
Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή
εξηυγενισµένα
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα, αλλ'
ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα
Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα
λίπη παρεσκευασµένα
Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των
ζωικών ή φυτικών κηρών
Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν
Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµαγµένα
µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι
Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι
Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς
κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης
αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν
Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα
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18.02
Κεφάλαιο 20
Κεφάλαιο 22
22.04
22.05
22.07

Εχ22.08(*)
εχ22.09(*)
εχ 22.10 (*)
Κεφάλαιο 23
Κεφάλαιο 24
24.01
Κεφάλαιο 45
45.01

Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή µερών
φυτών
1
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη καθ
οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις
ανεστάλη τη προ-σθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και των
µιστελίων)
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως
Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού τίτλου,
λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων
(καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών
Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφοί
παρεσκευασµέναι δια ζώα
Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας
θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν
Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως
Κεφάλαιο 54
πως καταργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα
54.01
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών
προερχοµένου λίνου)
Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη,
Κεφάλαιο 57
χτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και
57.01
απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της
ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών)
(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, της 18ης ∆εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61).
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