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«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
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Στόχοι
προγράμματος

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η
σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
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Δικαιούχοι
προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί
οργανισμοί» και
β) Επιχειρήσεις
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Προϋποθέσεις

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να
δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας
ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:
-δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα
πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
- δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)
- συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα είναι:
1.
2.
3.
4.
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Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες
5.
6.
7.
8.

Δαπάνες προσωπικού.
Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με
τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για
συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες
αποκλειστικά για το έργο.
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο
αποτέλεσμα του έργου
Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
Δαπάνες καινοτομίας
Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
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Θεματικές
Παρεμβάσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια
Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς
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οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία
επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη
σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει
στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί»
σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:


Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει
απαραίτητα να είναι επιχείρηση.



Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα
πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες
ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

επιχειρήσεις

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)
Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για
όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται
η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των
παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

6
Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο
προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται
σε 126.000.000€.
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(€)

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€
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Επιλέξιμοι
τομείς
δραστηριότητα
ς (θεματικοί
τομείς)

Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Ποσοστά Επιχορήγησης
Επιχορήγηση/
Διάρκεια

Ι.

Έρευνα

και

Ανάπτυξη

από

Μικρομεσαίες
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Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες
βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
επιχειρήσεις

60%

70%

Βιομηχανική έρευνα
75%
υπό προϋποθέσεις

80%

Πειραματική ανάπτυξη 35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη
50%
υπό προϋποθέσεις

60%

Μελέτη σκοπιμότητας 60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε
εμπορικές εκθέσεις

50%

50%

Κατηγορία έρευνας

Έργα έρευνας
ανάπτυξης

και Βιομηχανική έρευνα
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Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την
πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις
οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή
2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,
δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν
λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
ΙΙ.
Συμπράξεις
Επιχειρήσεων
με
Ερευνητικούς
Οργανισμούς
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας
Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Κατηγορία
έρευνας

Μεγάλες
Μεσαίες
Μικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις

Βιομηχανική
έρευνα

50%

60%

70%

75%

80%

35%

45%

Πειραματική
ανάπτυξη
υπό 40%
προϋποθέσεις

50%

60%

Μελέτη
σκοπιμότητας

50%

60%

70%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

Βιομηχανική
έρευνα
υπό 65%
προϋποθέσεις
έργα έρευνας και
ανάπτυξης
Πειραματική
25%
ανάπτυξη

Καινοτομία
ΜΜΕ

για

Συμμετοχή ΜΜΕ
σε
εμπορικές
εκθέσεις
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*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την
πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου
που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης):
- μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία
μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
- μιας επιχείρησης και ενός η 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 ανοικτής
πηγής.
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες
πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Κατηγορία
έρευνας

Έργα έρευνας και Πειραματική
ανάπτυξης
ανάπτυξη

Καινοτομία
ΜΜΕ

για

Συμμετοχή ΜΜΕ
σε
εμπορικές
εκθέσεις

Μεγάλες
Μεσαίες
Μικρές
επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις
25%

35%

45%

Μελέτη
50%
σκοπιμότητας

60%

70%

0%

50%

50%

0%

50%

50%

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει
να ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες
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Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής προτάσεων του Α’ κύκλου ξεκινά στις 23 Μαρτίου 2017 και
λήγει στις 17 Μαΐου 2017.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της
επιδότησης.
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.
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