
 
 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία 2014 – 2020 

«Ερευνώ - ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ»  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης έθεσαν σε εφαρµογή το Πρόγραµµα «Ερευνώ -  ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ», στα πλαίσια 

του Εταιρικού Συµφώνου 2014 - 2020. Σκοπός είναι η σύνδεση της έρευνας µε την 

επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, µε 

σκοπό τη µετάβαση στην καινοτόµα επιχειρηµατικότητα. Οι προτάσεις πρέπει να προωθούν την 

έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία και να εντάσσονται σε µία από τις ακόλουθες τρεις 

παρεµβάσεις:  

• Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Παρέµβαση Ι) 

• Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς (Παρέµβαση ΙΙ) 

• Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (Παρέµβαση ΙΙΙ) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από µεµονωµένες επιχειρήσεις, οµάδες επιχειρήσεων, όπου τουλάχιστον 

µία είναι ΜµΕ, ή µεταξύ µιας ΜµΕ και ενός ή περισσοτέρων οργανισµών έρευνας, σε µια από τις 

παρακάτω κατηγορίες παρεµβάσεων:  

• Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Η παρέµβαση απευθύνεται σε 

ΜµΕ κάθε νοµικής µορφής, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ίδρυσής τους, είτε µεµονωµένων, είτε 

οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητων µεταξύ τους.  

• Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς. Η παρέµβαση αφορά σε 

συµπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, µε 

ερευνητικούς οργανισµούς και µε κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέµβασης 

σε συµπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι 

επιχείρηση, ενώ σε συµπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει 

απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.  

• Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων. ∆υνητικοί δικαιούχοι είναι µεµονωµένες 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µεγέθους και ηµεροµηνίας ίδρυσης. 

Επιλέξιµοι θεµατικοί τοµείς είναι τα υλικά – κατασκευές, τουρισµός – πολιτισµός και δηµιουργικές 

βιοµηχανίες, αγροδιατροφή και βιοµηχανία τροφίµων, περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, υγεία και 

φάρµακα, µεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής - επικοινωνιών 

και αναδυόµενες τεχνολογίες (διαχείριση υδάτινων πόρων, θαλάσσιου περιβάλλοντος, κλιµατικής 

αλλαγής και του αντίκτυπου στο πολιτιστικό απόθεµα, κάλυψη διατροφικών αναγκών του πλανήτη, 

αντιµετώπιση εξουθενωτικών νόσων και νόσων της πρώιµης ηλικίας, διαστηµική τεχνολογία, 

τεχνολογίες smart cities, IoT, smart grids, φωτονική, key enabling technologies – ΚΕΤ). 



 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Ο αριθµός των συµµετεχόντων φορέων, η διάρκεια υλοποίησης των έργων και τα όρια των 

επιλέξιµων προϋπολογισµών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Παρέµβασης ∆ιάρκεια έργων Όρια Προϋπολογισµού 

Παρέµβαση Ι: 

Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜµΕ 

Έως 36 µήνες 

Έως 200.000 Ευρώ για 1 επιχείρηση 

Έως 350.000 Ευρώ για 2 επιχειρήσεις 

Έως 450.000 Ευρώ για 3 επιχειρήσεις 

Έως 500.000 Ευρώ για άνω των 3 επιχειρήσεων 

Παρέµβαση IΙ: 

Συµπράξεις µε Ερευνητικούς 

οργανισµούς 

Έως 1.000.000 Ευρώ 

Παρέµβαση IIΙ: 

Αξιοποίηση Ερευνητικών 

αποτελεσµάτων 

Έως 2.000.000 Ευρώ 

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιµη δραστηριότητα εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης. 

Ειδικά για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, το ενισχυόµενο έργο πρέπει να εµπίπτει σε µία ή 

περισσότερες από τις κατηγορίες βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας, πειραµατικής ανάπτυξης 

και µελετών σκοπιµότητας. Τα ποσοστά ενισχύσεων ανά κατηγορία παρέµβασης έχουν ως εξής: 

Κατηγορία Παρέµβασης Κατηγορία Έρευνας Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 

Παρέµβαση Ι: 

Έρευνα και Ανάπτυξη  

Βιοµηχανική Έρευνα 70% 60% 0% 

Βιοµηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις 80% 75% 0% 

Πειραµατική Ανάπτυξη 45% 35% 0% 

Πειραµατική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 60% 50% 0% 

Μελέτη Σκοπιµότητας 70% 60% 0% 

Καινοτοµία ΜµΕ και συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις 
50% 50% 0% 

 

 

Παρέµβαση ΙΙ: 

Συµπράξεις µε 

ερευνητικούς 

οργανισµούς 

Βασική έρευνα 100% 100% 100% 

Βιοµηχανική Έρευνα 70% 60% 50% 

Βιοµηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις 80% 75% 65% 

Πειραµατική Ανάπτυξη 45% 35% 25% 

Πειραµατική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 60% 50% 40% 

Μελέτη Σκοπιµότητας 70% 60% 50% 

Καινοτοµία ΜµΕ και συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις 
50% 50% 0% 

Παρέµβαση ΙΙΙ:  

Αξιοποίηση 

Ερευνητικών 

αποτελεσµάτων 

Πειραµατική ανάπτυξη 45% 35% 25% 

Μελέτη Σκοπιµότητας 70% 60% 50% 

Καινοτοµία για ΜµΕ και συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις 50% 50% 0% 

 



 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

• ∆ραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Περιλαµβάνονται αµοιβές προσωπικού µε 

εξαρτηµένη σχέση εργασίας όπως, µόνιµη σχέση, σύµβαση εργασίας πλήρους, µερικής 

απασχόλησης αορίστου ή ορισµένου χρόνου, µίσθωσης έργου, υποτροφίας, µε µέγιστο 

επιχορηγούµενο µεικτό κόστος ανά ανθρωποµήνα τα 3.000 Ευρώ, δαπάνες οργάνων & εξοπλισµού, 

ενώ όταν δεν χρησιµοποιούνται, επιλέξιµες θεωρούνται µόνον οι δαπάνες απόσβεσης, λογισµικού, 

κτηρίων (µόνο δαπάνες απόσβεσης) και γηπέδων (εµπορική µεταβίβαση ή κεφαλαιουχικές δαπάνες), 

δαπάνες για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, υπηρεσίες συµβούλων (εκπόνηση µελετών, 

εµπειρογνωµοσύνη), δαπάνες ταξιδιών για µετακίνηση, διαµονή και διατροφή µελών του έργου και 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε συναντήσεις εργασίας µε υπεργολάβο έρευνας επί συµβάσει ή 

συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, δαπανών πιστοποιήσεων ή ελέγχων από ελεγκτικά όργανα, 

δαπάνες δηµοσιότητας στο πλαίσιο διάχυσης αποτελεσµάτων του έργου (παραγωγή έντυπου ή 

ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, κατασκευή αναµνηστικής πινακίδας, συµµετοχή σε συνέδρια και 

ηµερίδες), κόστη αναλωσίµων, εφοδίων και συναφών προϊόντων που αποκτώνται για τις ανάγκες του 

έργου και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που δεν αναφέρθηκαν (δαπάνες ταξιδιών, αναλωσίµων, 

αµοιβές ορκωτών λογιστών – ελεγκτών, προσαρµογών για ΑµεΑ, κλπ).  

• Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜµΕ. Περιλαµβάνονται δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

όπως απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων, 

δαπάνες απόσπασης από οργανισµό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση 

προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, που απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτοµίας σε νέες θέσεις, που έχουν δηµιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στην επιχείρηση και δεν 

αντικαθιστά άλλο προσωπικό, δαπάνες για συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα 

της καινοτοµίας, όπου συγκαταλέγονται η συνδροµή και  επαγγελµατική κατάρτιση στους τοµείς 

µεταφοράς γνώσεων, απόκτησης, προστασίας και εκµετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

χρήσης προτύπων και κανονισµών, καθώς και δαπάνες µετάφρασης υποβολής διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας. Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας ορίζονται η παροχή χώρων 

γραφείων, βάσεων δεδοµένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήµανσης 

ποιότητας, δοκιµών και πιστοποίησης.  

• Συµµετοχή ΜµΕ σε εµπορικές εκθέσεις. Περιλαµβάνονται δαπάνες µίσθωσης, 

εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις. Οι δαπάνες είναι 

επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜµΕ και υπό την προϋπόθεση 

ότι η συµµετοχή στην έκθεση σχετίζεται άµεσα µε το φυσικό αντικείµενο του επιχορηγούµενου έργου.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών λαµβάνεται η επόµενη ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, ενώ δεν θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες που 

δεν αφορούν στο προτεινόµενο έργο, καθώς και ο Φ.Π.Α. 

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 17
η
 Μάϊου 2017. 


