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Πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή 
και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν 
στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη στους κλάδους που 
περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). 

2 
Δικαιούχοι της 
Δράσης 

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως 
ακολούθως:  

1. Μία Επιχείρηση 
2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους 
3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων  
4. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας 

(σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα 
ερευνητικά τους τμήματα) 

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να 
εκτελείται από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή 
Ινστιτούτα. 

3 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

1. Επιχειρήσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 

πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή 

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), 

οι οποίες μέχρι 31/12/2018 θα έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία 

διαχειριστική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους ισολογισμούς τους ή 

εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία  

• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα 

πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας 

πρόσκλησης  

• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 

Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).  

• Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  

• Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά πρόταση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών 

της για τα τρία (3) ή τα δυο τελευταία έτη  

2. Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με 

τουλάχιστον μία Επιχείρηση) 

Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − 

Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
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ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 

χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η 

ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής 

ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων 

με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στο πλαίσιο της 

παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:  

• διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) 

• διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου 

• διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου 

εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.  

3. Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων  (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία Επιχείρηση) 

• Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση  

• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με 

ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία 

Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.) 

• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο 

ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος 

• Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013 

4 Επιλέξιμοι Τομείς 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ 

αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους θεματικούς τομείς της περιφερειακής 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί 

τα αντίστοιχα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης:  

• Αγροδιατροφή  

• Δομικά υλικά  

• Κλωστοϋφαντουργία 

• Ένδυση  

• Τουρισμός 

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

• Τεχνολογίες ενέργειας 

• Τεχνολογίες περιβάλλοντος  

• Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν σε ποιο θεματικό τομέα εμπίπτει το 

προτεινόμενο έργο τεκμηριώνοντας την συνεισφορά των προτάσεων στους 

ανωτέρω κλάδους, καθώς η επιλογή του θεματικού τομέα και η συμβολή του 

έργου στην ανάπτυξη αυτού κρίνεται κατά την αξιολόγηση. 

5 
Επιδοτούμενες 
Δαπάνες 

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

• δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό 

προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο, 25-70% του 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

• δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο 

χρησιμοποιούνται για το έργο έως 40% του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού  

• δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και 
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διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 

εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων 

αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες 

υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο έως 80% του 

προϋπολογισμού 

• πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών 

προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου 

• μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης) έως 5% του 

προϋπολογισμού  

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ  

• δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία 

ενεργητικού έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

• δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, 

το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό 

αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό 

έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού  

• δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον 

τομέα της καινοτομίας έως 5% του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού  

6 
Π/Υ και Ποσοστά 
ενίσχυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 
6.000.000€ και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και 
ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 
δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 20.000€ και δεν 
δύναται να υπερβεί τις 400.000€.  

Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης 
για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική 
συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής 
συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ιδίους πόρους ή/και δάνειο. 

 Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές και 
Πολύ μικρές 
Επιχειρήσεις 

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη 
Έρευνα 

Έως 50% Έως 60% Έως 70% 

Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη 
Έρευνα προσαυξημένη κατά 
15%: Αύξηση κατά 15 
εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 
80%, υπό προϋποθέσεις  

Έως 65% Έως 75% Έως 80% 

Πειραματική Ανάπτυξη Έως 25% Έως 35% Έως 45% 
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Πειραματική Ανάπτυξη 
προσαυξημένη κατά 15%: 
Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες 
μονάδες και μέχρι 80%, υπό 
προϋποθέσεις 

Έως 40% Έως 50% Έως 60% 

Μελέτες Σκοπιμότητας Έως 50% Έως 60% Έως 70% 

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ 

Καινοτομία για ΜΜΕ  Έως 50% 
 

7 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων και η 
ημερομηνία έναρξης κάθε έργου πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την παρούσα 
πρόσκληση. 

6 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 30/04/2020 με 
καταληκτική ημερομηνία στις 31/07/2020. 

 
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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