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Κατηγορία
επένδυσης

Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική
διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στόχοι αποτελούν:
 η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
 η ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται
να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν
 μεμονωμένες υφιστάμενες,
 νεοϊδρυθείσες και
 υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει
δικαίωμα να υποβάλει/υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –
κατά περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:
Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.
Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθοι επιπλέον όροι:
 Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’
ελάχιστον 1 θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνη
 Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
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Φάσεις
Επένδυσης

 Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη που κατευθύνεται
σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της
προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο στις Περιφέρειες που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
 Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται δικαιολογητικά)
και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού (ιδιώτες, νομικά
πρόσωπα, ερευνητές).
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο
διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών
σχεδίων:
 Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/
υπηρεσιών (R&D stage)
 Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών
(commercialization stage).
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
• είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις ,
• είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.
Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α. Η ένταξη των ενεργειών των
επενδυτικών σχεδίων στις παραπάνω Φάσεις έχει αποκλειστικά χαρακτήρα διάκρισης του
Φυσικού Αντικειμένου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ δεν σχετίζεται αυστηρά με το
χρονισμό των επιμέρους ενεργειών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι δυνατή –από την πλευρά της
επιχείρησης- η υλοποίηση ενεργειών της Φάσης Β (π.χ. ενέργειες προετοιμασίας για εμπορική
διάθεση) πριν την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών της Φάσης Α. Όμως, η επιτυχής
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Α Φάσης, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την έναρξη
χρηματοδότησης ενεργειών της Φάσης Β. Είναι δυνατό να υποβληθούν προς χρηματοδότηση και
να εγκριθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά στη Β Φάση της Δράσης.
(Παράρτημα Ι)
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Επιλέξιμες
ΕνέργειεςΔαπάνες
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Προϋπολογισμός









A1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού
A2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας
A3: Ενέργειες Ανάπτυξης
A4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
A5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης
Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών
Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας
 Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης
(Παράρτημα ΙΙ)
Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως
ακολούθως:
Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 300.000 € και ο
μέγιστος 5.000.000 €
Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους. ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 5.000.000 €
και ο μέγιστος 20.000.000 €

7

8

Διάρκεια
Υλοποίησης

Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:
o Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
o Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία
έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.
Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο της Φάση Β, η συνολική διάρκεια
υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.
H υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2012 και λήγει στις 8 Ιουνίου 2012.

*Αρχή Επιλεξιμότητας: μετά από την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης του έργου στη δράση

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 τις εξελίξεις των προκηρύξεων, καθώς και 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Ενισχυόμενες Ενέργειες Φάσεων
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Α
Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και καινοτομία (τμήμα
7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).
Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
 Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.
Αντικείμενο: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμόςπροετοιμασία των
επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α.
Εκροές: Αναλυτικό πλάνο ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης.
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, ‘proof of concept’ , μη λειτουργικό πρωτότυπο για
επιδεικτικούς σκοπούς κλπ.
Επιμέρους όροι: Επιπλέον, εφόσον ο λεπτομερής σχεδιασμός οδηγεί σε τροποποίηση των λειτουργικών ή
τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας / προϊόντος, θα πρέπει να τεθεί προς επαναξιολόγηση και
έγκριση από το αρμόδιο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα της Δράσης.
 Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.
Αντικείμενο: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην
μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για
την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
Εκροές: Αποτελέσματα βιομηχανικής έρευνας (π.χ. τεκμηρίωση, λογισμικό κλπ.). Κατοχυρωμένες
πατέντες (όπου υπάρχει εφαρμογή).
Επιμέρους όροι: Επισημαίνεται ότι στην πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να εξηγείται με
πειστικότητα και σαφήνεια
(i) γιατί το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο απαιτεί τη διεξαγωγή ενεργειών βιομηχανικής έρευνας πριν το
στάδιο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας,
(ii) τις ακριβείς ενέργειες που συνιστούν βιομηχανική έρευνα και το σημείο διαχωρισμού τους από τις
ενέργειες ανάπτυξης.
Σε διαφορετική περίπτωση, όλες οι σχετικές ενέργειες θα λαμβάνονται υπόψη ως «πειραματική ανάπτυξη»
και θα μεταπίπτουν στην επόμενη κατηγορία ενεργειών (Α3).
 Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
Εκροές: Πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με υλοποιημένα όλα τα
χαρακτηριστικά όπως αυτά είχαν αρχικά περιγραφεί στην αρχική πρόταση και τυχόν εξειδικευθεί ή
επικαιροποιηθεί στη μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας. Τεχνική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος προϊόντος/
υπηρεσίας. Πλάνο δοκιμών και ελέγχων αποδοχής που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης.
Επιμέρους όροι: Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο και
επιδείξιμο αποτέλεσμα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της τελικής υπηρεσίας ή
προϊόντος, όπως τελικά θα αναμένεται να διατεθεί εμπορικά.
 Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
Αντικείμενο: απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
Εκροές: Διπλώματα και πιστοποιητικά (αρχικά ή ανανεώσεις αυτών).
 Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Διαχειριστική και λειτουργική υποστήριξη των ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Στη
συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και
ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3). Στην κατηγορία αυτή θα ενταχθούν
συμπληρωματικές δραστηριότητες και δαπάνες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καθαυτές ως έρευνα ή
ανάπτυξη, αλλά την υποστηρίζουν.
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β
Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και
απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και
συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).
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Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
 Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.
Αντικείμενο: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και
υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της
επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
Εκροές: Υποδομές σε παραγωγική λειτουργία
Επιμέρους Όροι: Η επένδυση θα πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή όπου χορηγείται η
ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της Β Φάσης
του Έργου. Είναι δυνατή η αντικατάσταση τμημάτων των υποδομών υπό την αίρεση διατήρησης και
συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας για την απαιτούμενη περίοδο. Τα στοιχεία ενεργητικού που
αποκτώνται πρέπει να είναι καινούργια.
 Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.
Αντικείμενο: Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για την
εμπορική του διάθεση. Προμήθεια λογισμικού και πλατφορμών τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται
για την εμπορική λειτουργία της υπηρεσίας. Δημιουργία ταυτότητας προϊόντος/branding, εμπορικών
σημάτων και λοιπές επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
Αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για την επιχειρηματική
δικτύωση και την περαιτέρω χρηματοδότηση – ανάπτυξη της επιχείρησης.
Ενδεικτικά: σχεδιασμός και οργάνωση δικτύου πωλήσεων, υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης στο
εξωτερικό, επικαιροποιημένο Marketing plan, business plan για venture capital, υποστήριξη για την
εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Επίσης ενέργειες συμμετοχής σε εκθέσεις.
Επιμέρους Όροι: Αναφορικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να αφορούν μη
συνεχόμενη μη περιοδική δραστηριότητα και να μη συνδέονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες όπως
τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. Αναφορικά
με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, θα πρέπει να αφορούν πρώτη συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση.

Παράρτημα ΙΙ: Επιλέξιμες δαπάνες
A1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 3του Καν. (ΕΚ)
800/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 31.
Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Α.1.1 Δαπάνες Προσωπικού που συμμετάσχει στην προετοιμασία και το σχεδιασμό της έρευνας, εφόσον
τμήμα της προετοιμασίας (π.χ. μελετών κλπ.) υλοποιείται εσωτερικά στην επιχείρηση.
 Δ.Α.1.2 Δαπάνες προς συμβούλους και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που καταρτίζουν βάσει
συγκεκριμένης σύμβασης τις αντίστοιχες μελέτες.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α1 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
50%
50%
40%
A2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ)
800/2008, ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για τη βιομηχανική έρευνα.
Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Α.2.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.) που
συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας.
 Δ.Α.2.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) που συμμετέχουν άμεσα
στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της βιομηχανικής έρευνας.
 Δ.Α.2.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας
βιομηχανικής έρευνας. Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική
και να αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 Δ.Α.2.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας.
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Δ.Α.2.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α2 δε δύναται να υπερβούν το 25% του συνολικού
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
Μεμονωμένη Πρόταση
70%
60%
50%
Σύμπραξη
80%
75%
65%
A3: Ενέργειες Ανάπτυξης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ)
800/2008, ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για την πειραματική ανάπτυξη.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 Δ.Α.3.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.) που
συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης.
 Δ.Α.3.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) που συμμετέχουν άμεσα
στις δραστηριότητες της ανάπτυξης και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της ανάπτυξης.
 Δ.Α.3.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας ανάπτυξης.
Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική και να αφορά
αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 Δ.Α.3.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της ανάπτυξης.
 Δ.Α.3.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
Μεμονωμένη Πρόταση
45%
35%
25%
Σύμπραξη
60%
50%
40%
A4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ)
800/2008, για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Επιλέξιμες είναι δαπάνες μόνο στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Δ.Α.4.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και συμβουλευτικές, μεταφραστικές, νομικές
ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους για την προετοιμασία, υποβολή και διεκπεραίωση των
συναφών αιτήσεων, την πιθανή ανανέωσή τους ή την υπεράσπιση της ισχύος ήδη απονεμηθέντος
δικαιώματος.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α4 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
Μεμονωμένη Πρόταση
45%
35%
0%
Σύμπραξη
60%
50%
0%
A5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ)
800/2008, , ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για την πειραματική ανάπτυξη.
Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Α.5.1 Δαπάνες Προσωπικού (διοικητικό, βοηθητικό, οικονομολόγοι, λογιστές, μηχανικοί
 κλπ.) που δε συμμετέχει άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράμει στην
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του έργου, υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού
κλπ.). Θα πρέπει να γίνει αιτιολογημένη τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών και να προκύπτει σαφώς (i) η
συσχέτιση με την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η αναλογικότητα σε
σχέση με το εμπλεκόμενο προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2
& Α3).
 Δ.Α.5.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλοι κλπ.) που δε συμμετέχουν άμεσα στις
δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης , αλλά συνδράμουν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
(π.χ. διαχείριση του έργου, υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού κλπ.). Θα πρέπει να γίνει
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αιτιολογημένη τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών και να προκύπτει σαφώς (i) η συσχέτιση με την επιτυχή
υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η αναλογικότητα σε σχέση με το εμπλεκόμενο
προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2 & Α3).
 Δ.Α.5.3 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και
επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ. εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου
και συνάδουν με τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου.
 Δ.Α.5.4 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.
Τέτοιες δαπάνες σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, τα οριζόντια
διοικητικά κόστη κλπ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση συσχέτιση συγκεκριμένων λειτουργικών δαπανών
με τις δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλογικός επιμερισμός
δαπανών που αφορούν κοινώς χρησιμοποιούμενους πόρους (π.χ. χώροι γραφείων) με βάση κάποιες κοινώς
αποδεκτές μεταβλητές (όπως την αναλογία προσωπικού που απασχολείται στο έργο κλπ.).
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α5 δε δύναται να υπερβούν το 15% του συνολικού
προϋπολογισμού των Κατηγοριών Ενεργειών Α2,Α3 και Α5 του επενδυτικού σχεδίου.
Ειδικότερα, οι ενισχυόμενες δαπάνες της κατηγορίας Δ.Α.5.4 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού
προϋπολογισμού των Κατηγοριών Ενεργειών Α2,Α3 και Α5 του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
Μεμονωμένη Πρόταση
45%
35%
25%
Σύμπραξη
60%
50%
40%
Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ)
800/2008. Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Β.1.1 Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού. Ποσοστό Ενίσχυσης:
Ποσοστό Ενίσχυσης
Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο
Αττική
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτ.
Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος,
Δυτ. Ελλάδα

Μικρή Επιχείρηση
35%
40%
50%

Μεσαία Επιχείρηση
25%
30%
40%

Μεγάλη Επιχείρηση
15%
20%
30%

60%

50%

40%

Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ)
800/2008. Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Β.2.1 Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων Στοιχείων Ενεργητικού.
Στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Β2 δε δύναται να
υπερβούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού των Κατηγοριών Ενεργειών Β1 και Β2 του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα στοιχεία θα πρέπει να είναι αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και να αγοράζονται από τρίτα μέρη
σύμφωνα με τους όρους της αγοράς (π.χ. εύλογο τίμημα).
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση Μεσαία Επιχείρηση Μεγάλη Επιχείρηση
Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο
35%
25%
15%
Αττική
40%
30%
20%
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη,
50%
40%
30%
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτ.
Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτ.
60%
50%
40%
Ελλάδα
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Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα άρθρα 26 & 27 του Καν.
(ΕΚ) 800/2008.
Επιλέξιμες είναι δαπάνες μόνο στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κατηγορίες Δαπάνης
 Δ.Β.3.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς Συμβούλους που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.
 Δ.Β.3.2 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Περιλαμβάνονται τα κόστη σχεδιασμού και διαμόρφωσης και
λειτουργίας περιπτέρων, ενοικίασης των σχετικών χώρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, καθώς και
μετακινήσεις – διαμονή του απολύτως αναγκαίου προσωπικού.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Β3 δε δύναται να υπερβούν το 30% των Κατηγοριών
Ενεργειών Β1, Β2 και Β3 (δηλ. Φάση Β) του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστό Ενίσχυσης
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση
Μεμονωμένη Πρόταση
50%
50%
0%
Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών
 Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο
των ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου.
 Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις ή δραστηριότητες επιχειρηματικών σχεδίων που συνδέονται άμεσα με
εξαγωγές, με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες
δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν θεωρούνται εξαγωγικές
δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για τη διάθεση μιας νέας υπηρεσίας ή προϊόντος σε μια νέα αγορά.
 Ο ΦΠΑ ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία περίπτωση.
 Αναφορικά με τις δαπάνες προσωπικού της επιχείρησης (κατηγορίες Δ.Α.1.1, Δ.Α.2.1, Δ.Α.3.1, Δ.Α.5.1):
- επιλέξιμες είναι μόνο οι αμοιβές του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου
χρόνου. Επιπλέον, επιλέξιμες είναι οι αμοιβές σε μετόχους των εταιριών, εφόσον συμμετέχουν
αποδεδειγμένα άμεσα σε κάποια εκ των επιχορηγούμενων ενεργειών.
- Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος του προσωπικού
που θα απασχοληθεί στο έργο (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα και επιδόματα
αδείας).
- Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά
περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιμες.
- Οι δαπάνες για υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού είναι επιλέξιμες εφόσον καταβάλλονται
για εργασία που παρασχέθηκε πέραν του κανονικού ωραρίου και τεκμηριώνονται με βάση τις
μισθολογικές καταστάσεις της επιχείρησης.
 Αναφορικά με τις δαπάνες προς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους και λοιπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (κατηγορίες Δ.Α.1.2, Δ.Α.2.2, Δ.Α.2.5, Δ.Α.3.2, Δ.Α.3.5, Δ.Α.4.1, Δ.Α.5.2, Δ.Β.3.1) απαιτείται η
σύναψη σύμβασης στην οποία να αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο και το τίμημα, καθώς και η
προσκόμιση των αντίστοιχων κατά περίπτωση παραδοτέων.
Παράρτημα ΙΙΙ: Ίδια Συμμετοχή
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων από την παρούσα Δράση, είναι απαραίτητη για τις υποψήφιες
επιχειρήσεις η τεκμηρίωση της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο, υπό τις
ακόλουθες έννοιες:
Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του
συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.
Ως ίδια συμμετοχή νοείται για
 τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
- το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των
εταίρων ή
- τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και
υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας
από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά
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εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα φορολογηθέντα
(έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο
αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης
μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.
 τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
- το ποσό του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και των αυξήσεων αυτού, που προκύπτει από τις σε
μετρητά εισφορές των εταίρων.
 τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
- ii. το ποσό του προβλεπόμενου εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και των μελλοντικών αυξήσεων αυτού,
που προκύπτει από τις σε μετρητά εισφορές των εταίρων.
Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται κατά κανόνα μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη Δράση με
αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων (αντίστοιχα για
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής μέσω μελλοντικής αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα η ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή
τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια
υλοποίησης της επένδυσης και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδια συμμετοχή σύμφωνα με τα ως άνω
οριζόμενα. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και το προβλεπόμενο κεφάλαιο των υπό σύσταση επιχειρήσεων.
Εναλλακτικά, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την
υποβολή της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει χώρα το νωρίτερο δώδεκα (12) μήνες πριν από την
υποβολή της πρότασης με αποκλειστικό σκοπό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων
ή των εταίρων (αντίστοιχα για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων που καλύπτουν σαφώς τους σκοπούς του υποβληθέντος για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου, ενώ
μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης το κεφάλαιο αυτό πρέπει αποδεδειγμένα να υφίσταται με τη μορφή
διαθεσίμων της εταιρίας και να μην έχει αναλωθεί. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο
των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, εφόσον αυτό λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής.
Παράρτημα ΙV: Παραδείγματα επενδύσεων
Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
 Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 Υγεία και Πρόνοια
 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 Μεταφορές
 Νέα παγκόσμια αγορά του Internet
Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες
τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:















Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption,)
Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media
streams), Organizational issues)
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage
Resource Management, Compression etc)
Cloud Computing
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS
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