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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), της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), και συγκεκριμένα στους τομείς: 

1. Αγροδιατροφικό, 

2. Τουρισμού - Πολιτισμού, 

3. Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών, 

4. Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας, 

5. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών, 

6. Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, 

7. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα 

επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα. 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ). Η 

συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(σε €) 

Περιφέρεια ΑΜΘ 6.000.000 

 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του 

ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

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. 
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Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων: 

 Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την 

υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις 

δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις που 

στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις 

των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση 

ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιχείρησης 

που εδρεύει εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατά την υποβολή της πρότασης, αρκεί 

η υποβολή της άδειας λειτουργίας της έδρας της επιχείρησης, και η αίτηση για 

άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η εξέταση της 

έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας 

ΑΜΘ, θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης. 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (π.χ. δημιουργία 

υποκαταστήματος, μεταφορά έδρας κ.λπ.), μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε 

ενίσχυσης (προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής). 

 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε 

μέρους της ενίσχυσης. 

 Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη 

Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 

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

Επιχείρηση [ΚΟΙΝΣΕΠ] του Ν.4430/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

 Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση. 

 Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

 Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο 

οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 

πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 

 Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, 

από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της 

δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον 

δικαιούχο. 

 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) 
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τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της 

ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία. Στην περίπτωση επιχείρησης με λιγότερους από 

τρεις (3) δημοσιευμένους ισολογισμούς/ ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών όσων ισολογισμών έχουν 

δημοσιευθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης. 

 Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, 

συνδέεται με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3), της ΠΑΜΘ, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». 

 Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 

από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 Να δεσμευθούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη 

και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων 

στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα 

προκήρυξη. 

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

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

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

παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται 

μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

 Nα μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τους λόγους του άρ. 39 παρ. 1 Ν. 

4488/2017, τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για 

παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 

-Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) 

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

 

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. 

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. 
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4. Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων 

σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της ΠΑΜΘ, όπως προέκυψε και 

από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ (www.eydamth.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 ΠΑΜΘ. Ως εκ τούτου αφορά στις επιχειρήσεις που συνδέονται 

κατ’ αποκλειστικότητα με τις αλυσίδες αξίας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ, για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και εργαστήρια 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. 

 

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

αξίας των κλάδων 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:  

o Αγροδιατροφή,  

o Τουρισμός - Πολιτισμός,  

o Υλικά (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,  

o Χημικά, Φάρμακα και Υγεία,  

o Περιβάλλον, Ενέργεια και Υβριδικές Τεχνολογίες,  

o Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός,  

o Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  

Ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά) αναφέρεται ότι, οι προτάσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν από επιχειρήσεις που να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του σχετικού Παραρτήματος της Πρόσκλησης. 
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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: Το 

ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά 

+15%, και έως 80%, εφόσον 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%: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά 

+15%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου 

διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, 

δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης 

πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή 

λογισμικού ανοικτής πηγής. 

40% 50% 60% 

Μελέτες Σκοπιμότητας  50% 60% 70% 

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

Καινοτομία για ΜΜΕ    50% 

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται 

η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας 

χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 

δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή 

της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει 

υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού 

δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στο αρμόδιο φορέα διαχείρισης και 

παρακολούθησης του προγράμματος. 
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Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 

συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 

χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι 

επιλέξιμα στη δράση. 

 

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

εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 

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 

50.000€ έως 250.000€. 

  

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   Όριο  % Π/Υ 

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

α) Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο. 

1.1 Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση 

εξηρτημένης σχέσης εργασίας 

(υφιστάμενο) στο βαθμό που 
απασχολούνται στο έργο 

Με βάση το πραγματικό μισθολογικό κόστος 

της επιχείρησης (όπως προκύπτει από τις 

μισθολογικές καταστάσεις ) 

Έως 

70% 1.2 Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση 
εξηρτημένης σχέσης εργασίας (νέο) 

στο βαθμό που απασχολούνται στο 

έργο 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ 

β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό 

2.1 Δαπάνες για αγορά οργάνων και 

εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο 

χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο 

Αποσβέσεις 
Έως 
40%  
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2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού 

στον βαθμό και για όσο χρόνο 
χρησιμοποιούνται για το έργο 

Έως 10.000€ 

γ) Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα 

Αποσβέσεις 
Αποσβέσεις 

Έως 

35% 

δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές & ισοδύναμες υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο 

4.1 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί 

συμβάσει σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα 

Όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο του 
υπεργολάβου (π.χ. ΕΛΚΕ) 

Έως 

40%  

4.2 Δαπάνες για διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή 

ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης 
από εξωτερικές πηγές με τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων 

  

4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και 

ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για 
την πράξη 

Έως 6.000€ 

ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα 
του έργου 

5.1 Δαπάνες ταξιδιών Έως 15% της κατηγορίας δαπανών 

Έως 
25% 

5.2 Δαπάνες δημοσιότητας Έως 20% της κατηγορίας δαπανών 

5.3 Αναλώσιμα   

5.4 Δαπάνες που αφορούν στην 

αμοιβή ορκωτού λογιστή/ ελεγκτή 
Έως 2.500€ 

5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα 

με αναπηρία 
Έως 5% του Π/Υ του έργου 

5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

άμεσα συνδεδεμένες με το αποτέλεσμα 

του έργου  

Έως 3.000€ 

5.7 Δαπάνες υλικών και εφοδίων  Έως 3.000€ 

ζ) Μελέτες σκοπιμότητας 

6.1 Δαπάνες διεξαγωγής – εκπόνησης 

της μελέτης  
Έως 14.000€   

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

α) Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο 

εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό 

7.1 Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Έως 100%  
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β) 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. 

8.1 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 

Έως 100%  

γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 

καινοτομίας. 

9.1 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της 

καινοτομίας 

Έως 14.000€ 

 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής. 

8. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 

05/03/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 06/05/2020. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) 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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