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Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης 

Επιχειρήσεων, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020. 

 

Η Δράση ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν 

προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της 

υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην 

Έρευνα και Ανάπτυξη.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

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

που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 

διαχειριστικές χρήσεις  

 

Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή 

βιομηχανική Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα 

με τις αλυσίδες αξίας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Ειδικότερα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στις αλυσίδες 

αξίας των κλάδων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και 

συγκεκριμένα στους τομείς:  

 

Αγροδιατροφή Τουρισμός-

Πολιτισμός  

Ηλεκτρονικός-

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 

Τεχνολογίες Πληροφορικής 

& Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Χημικά, Φάρμακα 

και Υγεία  

Περιβάλλον, Ενέργεια και 

Υβριδικές Τεχνολογίες  

Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά 

ορυκτά) και Καινοτόμα Υλικά 

 

Προϋπολογισμός & Ενίσχυση 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε ως 80% των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με 

το μέγεθος της εταιρείας και το είδος της έρευνας που πραγματοποιείται. Ο 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου μπορεί να ξεκινά από 

50.000€ και δύναται να ανέλθει έως 250.000€.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες κατατάσσονται στις κατηγορίες: 

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης: 

Δαπάνες προσωπικού  Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό  Δαπάνες κτιρίων & γηπέδων  

Δαπάνες για έρευνα  Πρόσθετα γενικά έξοδα  Μελέτες σκοπιμότητας  

 

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: 

http://www.plano2.gr/
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 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

 Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 

 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 

καινοτομίας 

Σημαντικά σημεία 

Διάρκεια υλοποίησης: 24μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου 

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου   

Περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων: από 05/03/2020 έως 06/05/2020. 

http://www.plano2.gr/

