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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά»-  

 «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό» 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της 

ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την 

τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

2 
Δικαιούχοι 
προγράμματος 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που 

αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων», 

β) Επιχειρήσεις και 

γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») όπου θα αντιμετωπίζονται ως: 

 «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων» ή ως 

 Επιχειρήσεις 
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Προϋποθέσεις 
 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων στη Δράση 

είναι οι εξής: 

α) Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά ειδική 

δράση στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας Οργανισμός έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων ή μία επιχείρηση ή ένας φορέας πολιτισμού. 

β) Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις ενός έργου/πράξης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, δηλαδή δεν χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενες ή ως συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της πρόσκλησης). 

γ) Οι δικαιούχοι δεσμεύονται ότι το έργο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 

υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους, εφόσον ενταχθεί στη Δράση. 

δ) Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους, 

που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και 

ειδικότερα εντός της Περιφέρειας από όπου αντλούνται κονδύλια για τη 

χρηματοδότησή του. 

ε) Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός έργου, απαγορεύεται η εκχώρηση του 

ανατιθέμενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της 

απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή. 

ζ) Οι συμμετέχοντες φορείς ενός έργου θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας για 

την από κοινού υλοποίησή του και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της πρόσκλησης). Στο συμφωνητικό θα ορίζεται ο Συντονιστής 

φορέας, ο οποίος είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συμπράττουν για την 

υλοποίηση και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου, καθώς 

και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. 

 

Επιπρόσθετα: 

1. Το φυσικό αντικείμενο των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να εντάσσεται σε 

συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης και προτεραιότητα ΕΤΑ, όπως παρατίθενται 

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης. 

2. Λόγω του επιδεικτικού χαρακτήρα της ειδικής δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» υποχρεωτικά σε κάθε προτεινόμενο έργο θα 
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πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία ενότητα εργασίας πειραματικής ανάπτυξης. 

Αρμόδιος για την επιδεικτική εγκατάσταση είναι ο Φορέας Πολιτισμού. 

3. Στην περίπτωση Πράξεων του Β’ Σχήματος της ειδικής δράσης 

«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις 

(άρθρο 30 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 651/2014): 

Πριν από την ημερομηνία έναρξης του ενισχυόμενου έργου δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο οι εξής πληροφορίες: 

α) η επικείμενη υλοποίηση του ενισχυόμενου έργου, 

β) οι στόχοι του ενισχυόμενου έργου, 

γ) η κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων που αναμένονται 

από το 

ενισχυόμενο έργο και ο τόπος δημοσίευσης στο διαδίκτυο, 

δ) αναφορά ότι τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν 

για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή 

υποτομέα. 

 Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από 

την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία 

παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη 

οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την 

ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου. 

4 

Επιλέξιμες 
Ενέργειες-
Δαπάνες 

 Για το σύνολο των ειδικών δράσεων, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα 

πρέπει να εντάσσονται οπωσδήποτε στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες 

που περιγράφονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 

 δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρα 25 και 30 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) για ερευνητικούς 

φορείς και για ΜΜΕ  συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 

651/2014) – μόνο για ΜΜΕ 
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Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης ‘’Ειδικές Δράσεις 

«Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30.000.000€ 

(Δημόσια Δαπάνη). 

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 24.250.000€. Η διαφορά μεταξύ 

του συνολικού προϋπολογισμού και της δημοσίας δαπάνης ορίζεται ως η ιδιωτική 

συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) ανά Ειδική Δράση κατανέμεται στις 

Περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΣ 

 

Δημόσια Δαπάνη (€) 

  

 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ

ΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ

ΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ

Α 

ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Περισσότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

(Αττική) 

 

971.250 

 

1.100.00 

 

2.423.000 

 

4.494.250 

Περιφέρειες 

σε 

Μετάβαση 

(Δυτική 

Μακεδονία, 

Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόννησο

ς, 

Βόρειο 

Αιγαίο, 

Κρήτη) 

 

 

 

 

 

645.750 

 

 

 

 

 

740.000 

 

 

 

 

 

1.600.000 

 

 

 

 

 

2.985.750 

Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

(Ανατολική 

Μακεδονία & 

Θράκη, 

Κεντρική 

Μακεδονία, 

Ήπειρος, 

Θεσσαλία, 

Δυτική 

Ελλάδα) 

 

 

 

 

 

3.319.050 

 

 

 

 

 

3.800.000 

 

 

 

 

 

8.200.000 

 

 

 

 

 

15.319.050 

Νότιο Αιγαίο 172.200 200.000 428.000 800.200 

Στερεά 

Ελλάδα 

141.750 160.000 349.000 650.750 

Σύνολο 5.250.000 6.000.000 13.000.000 24.250.000 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης πρέπει 

να βρίσκεται εντός των ορίων ή να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως ορίζεται 

στον παρακάτω πίνακα, ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης και ανά ειδική 

δράση: 

Ειδική Δράση Συνολικός προϋπολογισμός ανά 

υποβαλλόμενη αίτηση 

χρηματοδότησης (€) 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕ

ΡΓΕΙΕΣ 

Α’ Σχήμα Από 200.000 έως 400.000 

Β’ Σχήμα Από 50.000 έως 200.000 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Έως 600.000 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Έως 1.000.000 

 

6 
Επιχορήγηση/
Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να 

είναι από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξη (36) μήνες. Σημειώνεται ότι ως 

ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. 

7 Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 

20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00. 

 

 

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.  

 

 


