
 
 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020 

«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Β’ Κύκλος 

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

Ανάπτυξης έθεσαν σε εφαρμογή τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ -  Δημιουργώ - 

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) 

 Σφραγίδα Αριστείας - Seal of Excellence (Παρέμβαση IV) 

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. Δυνητικοί 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 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

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

επιλέξιμων προϋπολογισμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Παρέμβασης Διάρκεια έργων Όρια Προϋπολογισμού 

Παρέμβαση Ι: 

Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜμΕ 

Έως 30 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 

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% 

Μελέτη Σκοπιμότητας 70% 60% 50% 

Παρέμβαση ΙΙΙ:  

Αξιοποίηση 

Ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35% 25% 

Μελέτη σκοπιμότητας 70% 60% 50% 

Καινοτομία ΜμΕ και συμμετοχή σε 

εμπορικές εκθέσεις 
50% 50% 0% 

 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 Δραστηριότητες 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.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ 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. 

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από την 28η Μαρτίου 2019 

έως την 29η Μάϊου 2019 και ώρα 16:00. 


