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Ταυτότητα 
& 

Στόχος 
της Δράσης 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την 
επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική 
καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
 
Επιμέρους στόχοι αποτελούν οι εξής: 

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση 

• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, 
υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας 

• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. 
 
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να 
προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία 
από τις ακόλουθες τέσσερις παρεμβάσεις: 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

 

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Μία υφιστάμενη επιχείρηση ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης ή ομάδα ανεξάρτητων 
μεταξύ τους επιχειρήσεων. 
Σημειώνεται ότι, ο Β΄ κύκλος της δράσης επεκτείνει τη στόχευση και σε μεγάλες 
επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
επιστημονικού προσωπικού 

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με 
ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα: 

• Συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας υποχρεωτικά επιχείρηση. 

• Συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο υποχρεωτικά 
επιχειρήσεις. 

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Ex cellence) για επιχειρήσεις 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα 
Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του μέσου για τις 
ΜΜΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση 
Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

 
Παρατηρήσεις: 
 

• Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται: ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί 
Φορείς, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα. 

• Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ένα μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να 
αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου ΕΤΑΚ. 

• Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας 
ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση. 
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Επιλέξιμοι 
Θεματικοί Τομείς 
Προτεραιότητας 

• Υλικά – Κατασκευές 

• Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 

• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 

• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

• Υγεία & Φάρμακα 

• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Ενέργεια 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
 
Σημειώνεται ότι, οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς προτεραιότητας  εξειδικεύονται περαιτέρω 
στον οδηγό της Δράσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3). Κατά την υποβολή της αίτησης, θα 
πρέπει να υπάρξει εξειδίκευση του προτεινόμενου έργου ανά θεματικό τομέα και 
υποτομέα της δράσης. 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δραστηριότητες 
Έρευνας & 
Ανάπτυξης 

Δαπάνες προσωπικού 
Αμοιβές τακτικού και έκτακτου 
προσωπικού, με μέγιστο επιχορηγούμενο 
μικτό κόστος τα 3.000 €/ανθρωπομήνα 

Δαπάνες οργάνων και 
εξοπλισμού 

Για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο 
έργο (καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους ή 
βάσει αποσβέσεων) 

Δαπάνες για κτήρια και 
γήπεδα 

Κτήρια: Δαπάνες απόσβεσης σύμφωνα 
με τη διάρκεια του έργου 
Γήπεδα: δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης 
ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 

Δαπάνες για ανάθεση 
έρευνας επί συμβάσει, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Έρευνα επί συμβάσει: σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα 
Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 
αγορά ή άδεια εκμετάλλευσης 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες: εκπόνηση 
μελετών, εμπειρογνωμοσύνη 

Πρόσθετα γενικά έξοδα και 
λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
ως άμεσο αποτέλεσμα του 

έργου 

Δαπάνες ταξιδιών, δαπάνες 
δημοσιότητας, αναλώσιμα, αμοιβή 
ορκωτού ελεγκτή/λογιστή, δαπάνες 
προσαρμογών για ΑΜΕΑ, κ.α. 

Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης 
σκοπιμότητας 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

Ενισχύσεις 
καινοτομίας για 

ΜΜΕ 

Δαπάνες καινοτομίας 
(αφορά ΜΜΕ και 

Ερευνητικούς Οργανισμούς) 

▪ Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
▪ Απόσπαση προσωπικού υψηλής 

εξειδίκευσης 
▪ Υπηρεσίες καινοτομίας 

Συμμετοχή ΜΜΕ 
σε εμπορικές 

εκθέσεις 

Δαπάνες συμμετοχής σε 
εμπορικές εκθέσεις 

(αφορά αποκλειστικά ΜΜΕ) 

Περιλαμβάνει δαπάνες μίσθωσης, 
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου 
για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε 
εμπορική έκθεση, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται 
άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του έργου 
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Προϋπολογισμός 
Έργων 

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις €600.000 

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 
Ερευνητικούς Οργανισμούς 

€1.000.000 

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων 

€2.000.000 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 
για επιχειρήσεις 

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε 
πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά 
συνδικαιούχο / εταίρο εάν αφορά ομάδα 
επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 
από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» 

Επιχορήγηση 

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Επιλέξιμη δραστηριότητα 
Μεγάλες 
Επιχ/σεις 

Μεσαίες 
Επιχ/σεις 

Μικρές 
Επιχ/σεις 

Έρευνα & Ανάπτυξη 

Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 

Βιομηχανική έρευνα 
υπό προϋποθέσεις* 

65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Πειραματική ανάπτυξη 
υπό προϋποθέσεις* 

40% 50% 60% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν 
πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή 
της παρούσας πρόσκλησης) μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία 
μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή 
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης 
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Επιλέξιμη δραστηριότητα 
Μεγάλες 
Επιχ/σεις 

Μεσαίες 
Επιχ/σεις 

Μικρές 
Επιχ/σεις 

Έρευνα & Ανάπτυξη 

Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 

Βιομηχανική έρευνα 
υπό προϋποθέσεις* 

65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Πειραματική ανάπτυξη 
υπό προϋποθέσεις* 

40% 50% 60% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν 
πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην 
πρόσκληση) μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων 
δαπανών, ή 
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης 
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Επιλέξιμη δραστηριότητα 
Μεγάλες 
Επιχ/σεις 

Μεσαίες 
Επιχ/σεις 

Μικρές 
Επιχ/σεις 

Έρευνα & Ανάπτυξη 
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50% 
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IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

Επιλέξιμη δραστηριότητα 
Μεσαίες 

Επιχ/σεις 
Μικρές 

Επιχ/σεις 

Έργα με Σφραγίδα αριστείας 

Φάση Α (SME-I) 
Μελέτη σκοπιμότητας 

60% 70% 

Φάση Β (SME-2) 
Πειραματική ανάπτυξη 

35% 45% 

Φάση Β (SME-2) 
Πειραματική ανάπτυξη υπό 
προϋποθέσεις * 

50% 60% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή 
της παρούσας πρόσκλησης) μεταξύ ΜμΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των 
επιλέξιμων δαπανών, ή 
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης 
πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

• Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 28/03/2019 και 29/05/2019 (Β΄ κύκλος). 

• Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επομένη της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

• Έως 30 μήνες η υλοποίηση του έργου 

 


