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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων 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, στους κλάδους της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΠΚΜ), και συγκεκριμένα στους τομείς: 

- Αγροδιατροφή 

- Δομικά υλικά 

- Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση 

- Τουρισμός 

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

- Τεχνολογίες ενέργειας 

- Τεχνολογίες περιβάλλοντος 

- Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό 

Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 

651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν: 

 Καινοτομία 

 Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα. 

 Πειραματική ανάπτυξη. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα 

επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα. 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020. Η συνολική 

Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(σε €) 

Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 6.000.000 

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

 

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). 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι: 

1. επιχειρήσεις κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός 

της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, 

 Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι 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 

 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) 

τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της 

ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 

διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν 

σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και 

τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. 

franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

• Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 

παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα 

συνεργασίας. 

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 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) 

3. Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία Επιχείρηση: Δημόσιες Υπηρεσίες, που 

ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του 

Ν. 4270/2014 (Α' 143), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με 

ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική 
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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,) 

 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό 

αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου 

πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο ης 

παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου 

καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

 

Σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών 

αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή 

τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο 

απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου. 

4. Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων 

σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της ΠΚΜ, όπως προέκυψε και από 

τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr). 

 

Οι εν λόγω τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς 

χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού 

δυναμικού, το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και 

να οδηγήσει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, 

προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα 

προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους 

τεχνολογικές δυνατότητες. 

 

Η παρούσα Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΚΜ. Ως εκ τούτου 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 
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5. Ένταση Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή 

 

Η ένταση της ενίσχυσης ανά άρθρο κατηγορίας έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας 

μεταξύ φορέων προσδιορίζεται ως εξής: 

 

 

Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 

Έως 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Έως 

Μικρές και Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις Έως 

Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25) 

Βιομηχανική /Εφαρμοσμένη Έρευνα  50% 60% 70% 

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα 

προσαυξημένη κατά 15%2: Αύξηση κατά 15 

εκατοστιαίες μονάδες και μέχρι 80%, εάν 

πληρούνται μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες 

τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία 

μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % 

των επιλέξιμων δαπανών, ή 

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή 

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 

65% 75% 80% 

Πειραματική Ανάπτυξη  25% 35% 45% 

Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 

15%: Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και 

μέχρι 80%, εάν πληρούνται μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες 

τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία 

μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % 
των επιλέξιμων δαπανών, ή 

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή 

περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης 

40% 50% 60% 
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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.  

Μελέτες Σκοπιμότητας  50% 60% 70% 

Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ. 28) 

Καινοτομία για ΜΜΕ    50% 

 

Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιμες για τα εγκεκριμένα έργα 

εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρονικών πλαισίων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής-χρηματοδότησης του έργου και εφόσον 

σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. Το σύνολο των παραστατικών δαπανών (π.χ. 

τιμολογίων) θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του 

έργου. Η εξόφλησή τους θα πρέπει να έχει γίνει είτε μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου 

ελέγχου, για να πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες, είτε το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα 

μετά από τη λήξη του έργου με την υποβολή της τελικής έκθεσης. 

 

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία 

των φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. 

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (όπου απαιτείται), ο δυνητικός δικαιούχος της 

ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το 

δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία του ΕΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις 

ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014. 

 

Ο συνδυασμός επιχορήγησης και χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενου από το 

ΕΣΠΑ μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των 

συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης 

δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την 

Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού 

σχεδίου). 

 

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο 

Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό 

του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων. 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την 

εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 
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Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε 

δανεισμό για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής και σε περίπτωση εκχώρησης 

της δημόσιας χρηματοδότησης σε Τράπεζα για την παροχή δανεισμού, η καταβολή της 

δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί 

η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, 

ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση δανείου, τυχόν πρόσθετες 

πράξεις, καθώς και τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα. 

6. Ύψος Επένδυσης.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 

20.000€ έως 400.000€.  

7. Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό 

δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου 

με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

 

 Δαπάνη  % Π/Υ 

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

1 Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.  25%-70% 

2 Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό 40% 

3 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας 80% 

4 
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες   

4.1 Δαπάνες ταξιδιών 5% 

4.2 Δαπάνες δημοσιότητας 5% 

4.3 Αναλώσιμα 5% 

4.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή 

Η εν λόγω δαπάνη είναι υποχρεωτική 5% 

4.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία 5% 

4.6 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 5% 

5 Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας 5% 

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

6 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 70% 

7 Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, σε 

νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου 70% 

8 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον 

τομέα της καινοτομίας. 5% 

 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής. 
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8. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 

30/04/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/07/2020. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης. 

 

Η παρακολούθηση της προετοιμασίας, υποβολής και υλοποίησης του επενδυτικού σας 

σχεδίου απαιτεί υπευθυνότητα, εμπειρία και άμεση ανταπόκριση της εταιρίας Συμβούλων 

με την οποία θα συνεργαστείτε. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για 

να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 
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