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1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι και συντµήσεις έχουν
την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς – έγγραφο το οποίο αποτελεί µέσο
αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. Παρουσιάζει την κεντρική
αναπτυξιακή γραµµή της χώρας.

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα – έγγραφο που καθορίζει µια αναπτυξιακή
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων

Άξονας Προτεραιότητας

Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού
Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους και
περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους

∆ράση του Ε.Π.

Πράξη του Ε.Π.

Έργο
Ανάδοχος

∆ηµόσιοι Οργανισµοί
Παραγωγής Γνώσης

Τεχνοβλαστός Α (Spin-off)

Τεχνοβλαστός Β (Spin-out)

Εµπορική αξιοποίηση

Καινοτοµία Προϊόντων,
∆ιεργασιών και
∆ιαδικασιών

Καινοτόµες Επιχειρήσεις

Σύνολο ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων
που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Κάθε δράση,
µπορεί να υλοποιείται µέσω µίας ή περισσότερων πράξεων.
Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του
οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της σύµφωνα µε
κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και
υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.
Κάθε µεµονωµένο έργο που εκτελείται στο πλαίσιο συγκεκριµένης πράξης
Ο εκπρόσωπος υλοποίησης έργου, που στην περίπτωση της παρούσας
δράσης είναι και ο τελικός αποδέκτης της δηµόσιας δαπάνης.
Για τις ανάγκες της παρούσας δράσης ο όρος αυτός περιλαµβάνει τα
Πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ινστιτούτα που
εποπτεύονται ή ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε βάση το
Ν.3021/2002, τους τεχνολογικοί και ερευνητικοί φορείς της ΓΓΕΤ και τις
εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Eπιχείρηση που συστήνεται µε σκοπό την εµπορική αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσµάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από
∆ηµόσιους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης. Η αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων και της τεχνογνωσίας σκοπό έχει να
µετατραπούν αυτά σε Καινοτόµα Προϊόντα και Καινοτόµες ∆ιεργασίες και
∆ιαδικασίες .
Τµήµατα επιχειρήσεων που ανεξαρτητοποιούνται υπό τη µορφή νέας
επιχείρησης παίρνοντας υπό τον έλεγχό τους µέρος των υποδοµών, των
πνευµατικών δικαιωµάτων, της τεχνογνωσίας και τον υπαρχόντων
προϊόντων της επιχείρησης προέλευσης. Τα διοικητικά στελέχη
προέρχονται από την επιχείρηση προέλευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, διεργασίας ή
διαδικασίας ώστε να µπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά προς πώληση
Ως καινοτοµία προϊόντος ορίζεται η υλοποίηση/εµπορευµατοποίηση ενός
προϊόντος µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά απόδοσης, π.χ. η παροχή
αντικειµενικά νέων ή βελτιωµένων υπηρεσιών στον καταναλωτή. Ως
καινοτοµία διεργασίας ή διαδικασίας ορίζεται η υλοποίηση/υιοθέτηση νέων
ή σηµαντικά βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής ή παράδοσης, που µπορεί
να περιλαµβάνει αλλαγές στον εξοπλισµό, στους ανθρώπινους πόρους,
στις µεθόδους εργασίας ή σε κάποιον συνδυασµό των παραπάνω.
Επιχειρήσεις που έχουν ως βασικό στόχο της λειτουργίας τους την
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών. Ως
δραστηριότητες καινοτοµίας προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών
ορίζονται
όλα
τα
επιστηµονικά,
τεχνολογικά,
οργανωτικά,
χρηµατοοικονοµικά και εµπορικά βήµατα, τα οποία οδηγούν, ή επιδιώκεται
να οδηγήσουν στην υλοποίηση των νέων ή βελτιωµένων προϊόντων,
διεργασιών ή διαδικασιών. Μερικά από αυτά µπορεί να είναι εγγενώς
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Mικρές επιχειρήσεις

Νέες καινοτόµες
επιχειρήσεις µικρού
µεγέθους

Προσωπικό µε υψηλή
ειδίκευση

Πνευµατική ιδιοκτησία

Ένταση της ενίσχυσης
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καινοτοµικά, ενώ άλλα µη καινοτοµικά, αλλά απαραίτητα για την υλοποίηση
των προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών.
Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους κατά τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και
των µεσαίων επιχειρήσεων
Μικρές καινοτόµες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν
το πολύ έξι έτη πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης για
υπαγωγή στην παρούσα δράση. Ως ηµεροµηνία σύστασης της επιχείρησης
νοείται η ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται
στο ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρείας
Ερευνητές, µηχανικοί, σχεδιαστές, υπεύθυνοι µάρκετινγκ ή και άλλες
επιστηµονικές ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο ή και τη διαχείριση
κάθε έργου, που διαθέτουν πανεπιστηµιακό πτυχίο και τουλάχιστον
πενταετή σχετική επαγγελµατική πείρα. Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος
µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει της σχετική απαίτηση για επαγγελµατική
πείρα.
Πρόκειται για συγκεκριµένη κατηγορία άυλης ιδιοκτησίας που περιλαµβάνει
συνήθως: Πατέντες, εµπορικά σήµατα, δικαιώµατα εκµετάλλευσης,
τεχνολογικά απόρρητα, ιδέες, σχέδια, µεθοδολογίες και οποιαδήποτε µορφή
καινοτοµίας παραχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης ως ποσοστό του επιλέξιµου κόστους
του έργου. Όλα τα στοιχεία υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή
άλλων επιβαρύνσεων. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις
ανάγονται στην αξία στο χρόνο της χορήγησης. Το επιτόκιο που
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό και για τον υπολογισµό του ποσού της
ενίσχυσης στα χαµηλότοκα δάνεια είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει
κατά το χρόνο της χορήγησης. Η ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται ανά
δικαιούχο.

∆ηµόσια ∆απάνη

Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων/έργων

Ιδιωτική συµµετοχή

Κάθε συµµετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου

∆ηµοσιονοµική διόρθωση
Αχρεωστήτως καταβληθέν
ποσό
Ανάκτηση

Η ακύρωση µέρους ή του συνόλου της Κοινοτικής ή και της Εθνικής
συµµετοχής σε ένα έργο ή σε µία δράση
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν,
έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή
απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης
Η επιστροφή από τον λαβόντα των αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων σε αυτόν ποσών
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-13
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΝ2
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ1 «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spinout)»
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η δράση «∆ηµιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής
έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)» είναι εθνικής εµβέλειας που χρηµατοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα
Προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης από Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) - τα οποία
ανήκουν στις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της
Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4
«Ψηφιακή
Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας » και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη (µε καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 30/6/2010, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια)
εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 25.000.000 €. Η κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης στις 5 περιφέρειες
µετάβασης και στις 8 περιφέρειες του στόχου 1 (οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ)
απεικονίζεται στον πίνακα 1:

Περιφέρειες
Μετάβασης

Περιφέρειες
Στόχου 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ενδεικτικός)
ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ 2) (Αν.
Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος,
6.000.000€
8
Β.
Αιγαίο,
Κρήτη,
Ιον.
Νησιά,
Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα)
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Νήσοι Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΝΟΛΟ

9.000.000€
3.000.000€
3.000.000€
3.000.000€

12
4
4
4

1.000.000€

1

25.000.000€

33

Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη
1

Η παρούσα δράση αποτελείται από µία µόνο πράξη γι’ αυτό και στο υπόλοιπο κείµενο θα χρησιµοποιείται
αποκλειστικά ο όρος δράση
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χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
µέσω της µείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών
βελτιώσεων και προσαρµογών των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της
ανασυγκρότησης βιοµηχανικών περιοχών που παρακµάζουν.

3.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007 2013 αποτελεί η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας προς
προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και η µετάβαση στην οικονοµία
και την κοινωνία της γνώσης. Με βάση το στόχο αυτό, η καινοτοµία είναι σήµερα περισσότερο
σηµαντική από ποτέ για την επιβίωση και την ευηµερία κάθε επιχείρησης. Μεγάλη σηµασία
επίσης έχουν, για την επίτευξη του στόχου αυτού, η προώθηση της έρευνας και της
επιχειρηµατικότητας, η υποστήριξη των αναγκών των µικρών και νέων επιχειρήσεων και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογίας από µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων.
Η ανάληψη έρευνας και ανάπτυξης και η πρακτική εφαρµογή καινοτόµων ιδεών είναι συχνά πολύ
δυσκολότερη για τις µικρότερες επιχειρήσεις από ότι για τις µεγάλες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι
συχνά δε διαθέτουν τους οικονοµικούς πόρους και την εσωτερική τεχνογνωσία για να
πραγµατοποιούν έρευνα. Αυτό αποτυπώνεται στη µικρή συνεισφορά των επιχειρήσεων στην
ερευνητική προσπάθεια και στην προώθηση της καινοτοµίας προϊόντων, διεργασιών και
διαδικασιών καθώς και στην ύπαρξη µικρού αριθµού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και
έντασης γνώσης. Ενδεικτικά, η βιοµηχανία χρηµατοδότησε το 2003 µόλις το 28,23% της
επένδυσης για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το 70,55% περίπου προήλθε από πηγές του δηµοσίου
(του εσωτερικού ή του εξωτερικού). Επισηµαίνεται ότι στις τεχνολογικά προηγµένες χώρες τα
ποσοστά αυτά αντιστρέφονται.
Η δράση «∆ηµιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής
έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)» αποσκοπεί στην ενίσχυση της δηµιουργίας και της
εξέλιξης επιχειρηµατικών καινοτόµων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας µε δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης, στην εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών
σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις
µε καινοτόµες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η
παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και
έντασης γνώσης που θα συµβάλουν µεσοµακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη της χώρας.
Η συµµετοχή στη δράση αυτή προϋποθέτει ότι έχουν γίνει από τους ενδιαφεροµένους οι
απαιτούµενες ενέργειες για την προετοιµασία του έργου και υπάρχει πλήρες επενδυτικό
σχέδιο για τη δηµιουργία νέας επιχείρησης ή την επέκταση των δραστηριοτήτων
υφιστάµενης επιχείρησης. Η δράση στηρίζει δραστηριότητες υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και προώθησης των αποτελεσµάτων του στην αγορά. Πιο συγκεκριµένα, γενικοί
στόχοι της δράσης είναι:
•
•

•

•
•

να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της έλλειψης ιδιωτικής χρηµατοδότησης των καινοτόµων
επιχειρήσεων και της έλλειψης επιχειρηµατικότητας των ερευνητών.
Να προσελκυσθούν από το εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα µας ερευνητές,
εξειδικευµένο προσωπικό, επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, κεφάλαια
υψηλού ρίσκου (Venture Capitals) κλπ.
να δοθούν κίνητρα για τη δηµιουργία τεχνοβλαστών τόσο από τους ∆ηµόσιους
Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης όσο και από επιχειρήσεις µε καινοτόµες
δραστηριότητες.
να ενισχυθούν οικονοµικά οι µικρές υφιστάµενες καινοτόµες επιχειρήσεις βάσει
συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων και να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα τους
να αυξηθεί η εξωστρέφεια των µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων προωθώντας τα
προϊόντα τους στο εξωτερικό
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να δηµιουργηθεί ένα γενικότερο θετικό κλίµα για τις µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις µε
υψηλότερη
βιωσιµότητα
και
ανταµοιβή
των
επιτυχηµένων
προσπαθειών
επιχειρηµατικότητας
να αυξηθούν οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης
να αυξηθεί το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται σε µικρές
καινοτόµες επιχειρήσεις
να καλυφθούν οι τεχνολογικές ανάγκες διαφορετικών περιφερειών και οικονοµικών
τοµέων
να εφαρµοστεί και να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγµατικότητας
η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των µικρών καινοτόµων
επιχειρήσεων

Ειδικότερα, ως επιµέρους στόχοι της συγκεκριµένης δράσης αναφέρονται οι ακόλουθοι:
•

•

•
•
•
•

•
•

•

να διευκολυνθεί η διαδικασία της οικονοµικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων
έρευνας µέσω της δηµιουργίας νέων τεχνοβλαστών και να ενισχυθεί η
επιχειρηµατικότητα των ∆ηµόσιων Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης.
να δοθεί η ευκαιρία σε τµήµατα επιχειρήσεων µε καινοτόµες τεχνολογικές
δραστηριότητες να αυτονοµηθούν, ώστε διατηρώντας την υποστήριξη της επιχείρησης
προέλευσής τους να δρουν ανεξάρτητα από αυτή χωρίς να επηρεάζονται από τα
προβλήµατά της.
να στηριχτεί η ύπαρξη υφιστάµενων επιχειρήσεων-τεχνοβλαστών µε την επέκταση
υπαρχόντων επενδυτικών σχεδίων ή µε τη δηµιουργία νέων
να διατηρηθούν υφιστάµενες θέσεις εργασίας και, ή δυνατόν, να δηµιουργηθούν νέες
να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου που
χρηµατοδοτούν καινοτόµες δραστηριότητες
να δηµιουργηθούν νέα καινοτόµα προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες ως αποτέλεσµα
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης µε υψηλή προστιθέµενη αξία τα
οποία θα κατακτήσουν διεθνείς αγορές
να αξιοποιηθούν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που παράγονται στον ελληνικό χώρο ή
εισάγονται από το εξωτερικό
να διευκολυνθούν µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν τα καινοτόµα
προϊόντα που παράγουν ή τις καινοτόµες διεργασίες και διαδικασίες που αναπτύσσουν
και χρησιµοποιούν.
να υιοθετηθούν από τις µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις νέες, φιλικές προς το περιβάλλον,
παραγωγικές διαδικασίες.

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης προς νέες καινοτόµες επιχειρήσεις συµβιβάζεται µε την Κοινή
Αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και εξαιρείται από την
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, επειδή
πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 35 «Ενισχύσεις σε νέες καινοτόµες
επιχειρήσεις» του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία)ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008.
Το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:
•

Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.»
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Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006 «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. 1260/1999.»
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την
κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός Απαλλαγής κατά
κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008.
Η σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών,
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων
Ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85), «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής
Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
Ο Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-99), άρθρο 23, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 34 «αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων» του N. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219
/12-10-2000)
Ο Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α /25-6-01) όπως τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2,
περιπτωση γ’ του άρθρου 11 µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 3440/2006 (ΦΕΚ 38 Α /27-22006)
Ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07).
το Π∆ 17/30.01.01 «Για τη χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης –
τεχνοβλαστών (Spin-off)» και οι τροποποιήσεις αυτού.
Η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ
540/Β/27.3.2008)
Τα εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραµµάτων 200713 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου δράσεων κρατικών ενισχύσεων
(ΥΠΟΙΟ/Α.Π.:23105/Γ∆ΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ1)

Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας, θα πρέπει να τηρούνται από στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και
τους δικαιούχους οι απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης
∆εκεµβρίου 2006.
Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία
σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα:
•

•

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.
Ν.2472/97 για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001.

5. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιµες για συµµετοχή στη δράση «∆ηµιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων,
κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)» είναι νέες καινοτόµες επιχειρήσεις
(δηλ. καινοτόµες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση. Ως ηµεροµηνία
σύστασης της επιχείρησης νοείται η ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας, όπως αυτή
καταγράφεται στο ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρείας) µικρού µεγέθους (σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων)
Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
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A) Επιχειρήσεις- Τεχνοβλαστοί (Spin-off και Spin-out) µικρού µεγέθους που έχουν ιδρυθεί
(συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από:
Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσµατα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός
∆ηµόσιων Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων του
εξωτερικού (Spin-off).
Επιχειρήσεις µε καινοτόµες δραστηριότητες (Spin-out).




B) Καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που
πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση).
Η συµµετοχή -και µάλιστα µε σηµαντικό ποσοστό- ∆ηµόσιων Οργανισµών Παραγωγής
Γνώσης της χώρας στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά
ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας ράσης.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι παραπάνω µορφές επιχειρήσεων περιγράφονται
καθαρά µε κριτήρια της αγοράς και δε σχετίζονται µε την εταιρική µορφή των επιχειρήσεων.
Επίσης, καθώς οι παραπάνω χαρακτηρισµοί είναι σχετικά νέοι στη χρήση τους παγκοσµίως,
συχνά στην πράξη χρησιµοποιούνται υποκαθιστώντας ο ένας τον άλλον και σε διάφορες
παραλλαγές. Για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, ό,που αναφέρονται οι παραπάνω µορφές
επιχειρήσεων θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίστηκαν στο κεφαλαίο 1Ορισµοί του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση επιχειρήσεων Spinout δεν είναι απαραίτητο αυτές να είναι συνδεδεµένες µε την επιχείρηση προέλευσής τους ή να
αποτελούν θυγατρικές της επιχείρησης προέλευσής τους.
Επειδή δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να καθορίζει αυστηρά τη µορφή των Τεχνοβλαστών,
αυτό θα γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
1) H συµµετοχή των ερευνητών ή της επιχείρησης προέλευσης θα πρέπει να εµφανίζεται στο
καταστατικό ίδρυσης του Τεχνοβλαστού, όπου επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως
µια από τις βασικές δραστηριότητές του η αξιοποίηση του συγκεκριµένου ερευνητικού
αποτελέσµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή, γενικότερα, της υπάρχουσας γνώσης για το
οποίο αιτείται η υπαγωγή στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
2) Πρέπει να υπάρχει Σύµβαση-Συµφωνητικό Εκχώρησης των ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης
του ∆ηµόσιου Οργανισµού Παραγωγής Γνώσης (περίπτωση Spin-off) ή της Επιχείρησης
προέλευσης (περίπτωση Spin-out) από αρµόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο που
επιτρέπει στον ερευνητή ή στους ερευνητές ή στην επιχείρηση την εκµετάλλευση του
συγκεκριµένου ερευνητικού αποτελέσµατος, ή δήλωση περί µη διεκδίκησης ∆ικαιωµάτων
Εκµετάλλευσής τους από το αρµόδιο διοικητικό όργανο του ∆ηµόσιου Οργανισµού
Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης υπέρ του ∆ηµόσιου Οργανισµού Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης θα
πρέπει να δηλώνεται και η τελική συµφωνία µεταξύ των µερών.
Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για να είναι δυνατή η
συµµετοχή των επιχειρήσεων στην παρούσα δράση:
•

•

Πρέπει να έχουν απαραίτητα µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 και το
Ν.3190/1955, αντίστοιχα) και πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν σε ποσοστό > 50% σε
ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (ως ιδιώτες επενδυτές νοούνται και
οι ερευνητές) ή και σε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. κεφάλαια επενδυτικών
συµµετοχών υψηλού ρίσκου – venture capitals) και όχι σε δηµόσιους οργανισµούς,
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για
Χρηµατοπιστωτικούς φορείς του ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή άλλων
επιχειρήσεων δεν πρέπει να αλλοιώνει το µικρό µέγεθος της επιχείρησης
(σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον
ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων)
Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αντιπροσωπεύουν 15 %
τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, σε τουλάχιστον ένα
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από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης και να αποτυπώνονται στα
αποτελέσµατα χρήσης. Σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και
δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, θα πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια
της πρώτης χρήσεως. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση επιβάλλεται στην παρούσα δράση
από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά. Σε
περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική βεβαίωση αµέσως µετά την υπογραφή της
σύµβασης δεν θα καταβάλλεται η πρώτη δόση ή/και τελικά αν δεν υποβληθεί σε εύλογο
χρονικό διάστηµα το έργο θα απεντάσσεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις υπό
σύσταση επιχειρήσεις.
Πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην παραγωγή
και εκµετάλλευση καινοτόµων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών µε βάση τα οποία
θα αξιολογηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των
προβλεπόµενων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που θα σχετίζονται µε την ενίσχυση
που θα λάβουν
Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συσταθεί και αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα πρέπει
να πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα
οδηγό
Όσες επιχειρήσεις λάβουν ενίσχυση σύµφωνα µε την παρούσα δράση δεν επιτρέπεται
να λάβουν ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλες δηµόσιες (κοινοτικές ή εθνικές)
πήγες. Προς το σκοπό αυτό κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει λάβει ούτε θα λάβει ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλη πηγή.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληρούνται τα
κριτήρια του παρόντος οδηγού εφαρµογής.
Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισµό
(εκ) 1828/2006.
Πρέπει να έχουν κέντρο άσκησης και εγκατάστασης της δραστηριότητας τους την
περιφέρεια στην οποία ανήκουν και στην οποία θα παραµείνουν τουλάχιστον για µια
πενταετία µετά την ολοκλήρωση του έργου.
Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την προσβασιµότητα των ατόµων
µε αναπηρία σε οποιαδήποτε µορφή εγκατάστασης προβλέπεται από το επενδυτικό
σχέδιο και υπάρχει σχετική νοµοθεσία.

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια ενίσχυσης των επιχειρήσεων δε δύναται να είναι µεγαλύτερη των 36 µηνών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής / χρηµατοδότησης.

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ
Ο αναµενόµενος µέσος προϋπολογισµός των έργων θα είναι της τάξης των 1.100.000€ (∆ηµόσια
∆απάνη + Ιδιωτική Συµµετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το
ποσό του 1.000.000€. Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καµία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το
70% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών. Η ιδία συµµετοχή δε µπορεί να είναι λιγότερη του
25% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών ενώ το υπόλοιπο της ιδιωτικής συµµετοχής µπορεί να
καλυφθεί και µε δανεισµό από τράπεζες ή άλλα αναγνωρισµένα Ευρωπαϊκά
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Risk Sharing Financial
Facility http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/ ). Ως ιδία συµµετοχή της επιχείρησης
νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το καταβεβληµένο σε µετρητά κεφάλαιό τους, για
δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τους που προκύπτει
από νέες σε µετρητά εισφορές των µετόχων.
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8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ενίσχυση µέσω της δράσης έχει πάντα τη µορφή χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις και
όλες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται µε τις προβλεπόµενες δραστηριότητες
υλοποίησης του έργου και τα τελικά παραδοτέα της πρότασης.
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

8.1

Οι συγκεκριµένες επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τόσο την προµήθεια υλικών υποδοµών
(εξοπλισµός, µέσα, κτίρια και γη) όσο και άυλων στοιχείων (δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας,
εκµεταλλευόµενες ή προστατευόµενες άδειες τεχνογνωσίας και µη προστατευόµενη τεχνογνωσία
σχετιζόµενη µε τη µεταφορά τεχνολογίας).
Είδος ∆απάνης
 Εδαφικές εκτάσεις
 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα
 Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισµός
 Μεταφορικά µέσα
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
 Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Οι δαπάνες αυτές, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν:










Το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισµού
Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού
Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του
Το κόστος επίδειξης και δοκιµαστικής λειτουργίας του εξοπλισµού
Τη δηµιουργία υποδοµής βασικού εξοπλισµού γραφείων
Την αγορά οικοπέδου ή και την αγορά / κατασκευή κτιρίου και λοιπά απαιτούµενα τεχνικά
έργα / συναφείς µελέτες και ηλεκτρολογικές – µηχανολογικές εγκαταστάσεις, που
απαιτούνται για την εγκατάσταση, στέγαση και λειτουργία της εταιρίας.
Την αγορά απαραίτητων για την υλοποίηση της δράσης οχηµάτων για τη µεταφορά και
εµπορία προϊόντων της επιχείρησης που απαιτούν ειδικές προδιαγραφές διακίνησης
Τις ιδιοπαραγωγές παγίων
Τις δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού

Οι δαπάνες για την αγορά εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους
όρους:
(α) Η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν αντιπροσωπεύει ποσό µεγαλύτερο από το 10% των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου και, επιπλέον, αφορά στην απαραίτητη για την
υλοποίηση του έργου έκταση.
(β) Η τιµή αγοράς της εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν
υπερβαίνει την εµπορική αξία του γηπέδου ή την αντικειµενική αξία για τις περιπτώσεις όπου
εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού.
(γ) Οι δαπάνες για υπερκείµενες κατασκευές στις εδαφικές εκτάσεις ή η καθαίρεση και
επανακατασκευή υπερκειµένων είναι επιλέξιµες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της
δράσης. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
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του έργου πέραν του προβλεπόµενου από το (α) ορίου του 10%, δεδοµένου ότι δε συνιστούν αξία
εδαφικής έκτασης.
(δ) Θα πρέπει στη φάση της υποβολής της πρότασης να αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη της
αγοράς και να τεκµηριώνεται ότι έχει γίνει σοβαρή έρευνα για την εξεύρεση του οικοπέδου ή του
κτιρίου καθώς και οι προτεινόµενες σχετικές δαπάνες όπως θα προκύπτουν από την παραπάνω
έρευνα αγοράς. Μετά την έγκριση της πρότασης, και πριν την καταβολή της πρώτης δόσης της
χρηµατοδότησης, θα πρέπει να προσκοµίζονται τα συµβόλαια αγοράς και όλα τα υπό του νόµου
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύναψη του συµβολαίου που θα τεκµηριώνουν ότι είναι δυνατή
και νόµιµη η ανάπτυξη της επένδυσης στο συγκεκριµένο χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση η
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ δε θα καταβάλει την προκαταβολή και αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν
εντός 2 µηνών το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα δράση .
Η αγορά ακινήτων, όπως κτίρια και τα γήπεδα επί των οποίων έχουν ήδη οικοδοµηθεί,
είναι επιλέξιµη εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους στόχους του έργου
και πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι:
(α) Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν
υπερβαίνει την εµπορική αξία του ακινήτου.
(β) Το ακίνητο δε θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα 10 (δέκα) έτη αντικείµενο εθνικής
ή κοινοτικής χρηµατοδότησης
(γ) Το ακίνητο οφείλει να χρησιµοποιείται για το σκοπό και για την περίοδο που έχουν
αποφασιστεί από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ .
(δ) Η χρήση του ακινήτου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του έργου
(ε) Το ακίνητο δε χρησιµοποιείται για κατοικία.
Συνίσταται οι δαπάνες για εδαφικές εκτάσεις και κτιριακά αθροιστικά να µην υπερβαίνουν
το 30% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών κάθε έργου.
Για τις δαπάνες µηχανηµάτων και εξοπλισµού θα πρέπει, µε την απόκτηση του εξοπλισµού,
να γίνει εγγραφή στο αντίστοιχο βιβλίο που προβλέπεται από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων
για το είδος της επιχείρησης. Ο εξοπλισµός κάθε µορφής που περιγράφεται ανωτέρω πρέπει να
είναι οπωσδήποτε καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας. Κάθε αγορά εξοπλισµού θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του εκάστοτε προµηθευτή.
Οι δαπάνες προµήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιµες εφόσον αυτά είναι παρελκόµενα των
κύριων εξαρτηµάτων του προµηθευόµενου εξοπλισµού, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τµήµα
τους για την οµαλή λειτουργία τους σύµφωνα µε τους όρους προµήθειας του εξοπλισµού που
προσφέρει ο προµηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης
του υπό προµήθεια εξοπλισµού.
Η αγορά και η χρήση άυλων παγίων στοιχείων είναι επιλέξιµη εφόσον είναι απαραίτητη για
την εκτέλεση του έργου.
Οι σχετικές δαπάνες µε τις ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγµατοποιούνται από την επιχείρηση
είναι επιλέξιµες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Ως
επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι πραγµατικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η επιχείρηση. Σε
περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαµηλότερου ύψους των
πραγµατικών δαπανών, ως επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται µε
βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.
Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τους στόχους
της δράσης είναι επιλέξιµες εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(α) εθνικές ή κοινοτικές χρηνµατοδοτήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους
(β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και
(γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης του έργου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση ως δαπανών των αποσβέσεων είναι η τήρηση από
την επιχείρηση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και οι αποσβέσεις να αποτελούν στοιχείο
λειτουργικού κόστους µη ενσωµατωµένου.
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8.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Αυτές περιλαµβάνουν τους µισθούς και τις αµοιβές εκείνων που αναπτύσσουν τις ιδέες τους ή
παρέχουν τεχνική βοήθεια, ενοίκια και έξοδα ταξιδιού καθώς και άλλες γενικές δαπάνες που
απαιτούνται για την κίνηση της επιχείρησης.
Είδος ∆απάνης
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
 ∆απάνες αµοιβών και εξόδων τρίτων
 ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 Παροχές τρίτων
 ∆ιάφορα έξοδα
∆απάνες προσωπικού
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται όλες οι αµοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό που
συνδέεται µε την επιχείρηση µε σύµβαση µισθώσεως εξαρτηµένης εργασίας και θα
χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου.
Οι αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού της επιχείρησης (επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό),
είναι επιλέξιµα εφόσον συνδέονται λειτουργικά µε τους στόχους του έργου και αποδεικνύονται
από τις σχετικές µισθολογικές καταστάσεις της εταιρίας, τις αναγγελίες πρόσληψης των
υπαλλήλων στον ΟΑΕ∆ νοµίµως θεωρηµένες από τις εκάστοτε οικίες αρµόδιες αρχές. Τα µέλη
της οµάδας έργου δηλώνονται ονοµαστικά για το υπάρχον προσωπικό και ανά ειδικότητα για το
νέο. Όσα από αυτά δεν έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη του έργου θα πρέπει υποχρεωτικά
να δηλωθούν ονοµαστικά µε την ένταξή τους στην οµάδα έργου και πάντως πριν από την
δήλωση δαπανών που αφορούν τις αµοιβές τους (και πριν τη λήξη του έργου).
Τα επιδόµατα ή οι µισθοί που καταβάλλονται στα συµµετέχοντα στο έργο φυσικά πρόσωπα
αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες κατά το µέρος που αντιστοιχούν σε πραγµατικά παραδοτέα για το
κάθε έργο. Η συνολική επιλέξιµη αµοιβή ανά εργαζόµενο προσδιορίζεται µε βάση τον πραγµατικό
χρόνο (ανθρωποµήνες) που αυτός απασχολείται σε άµεση παροχή εργασίας στο πλαίσιο του
έργου. Οι αµοιβές που δε συνδέονται µε τη χρονοαπασχόληση των εργαζοµένων στο έργο
(π.χ. bonuses) δεν είναι επιλέξιµες.
∆απάνες αµοιβών και εξόδων τρίτων
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι αµοιβές που λογίζονται και καταβάλλονται από την
επιχείρηση για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε συνδέονται µε αυτή µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας
αλλά παρέχουν περιοδικά ή περιστασιακά υπηρεσίες σε αυτήν. Οι δαπάνες αυτές µπορεί να
αφορούν είτε σε φυσικά πρόσωπα (π.χ. λογιστές, νοµικούς, συµβολαιογράφους, µηχανικούς και
λοπούς ελεύθερους επαγγελµατίες) είτε σε εταιρείες (πχ εταιρείες συµβούλων, µελετών κλπ).
∆απάνες για τεχνικές γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν
από εξωτερικές πηγές στην τιµή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες
ανταγωνισµού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέµιτης σύµπραξης. Η τεχνολογία-τεχνογνωσία µπορεί
να προέρχεται από φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για υπεργολάβους που θα υλοποιήσουν
τµήµα του έργου. Σε περίπτωση τεχνοβλαστών, υπεργολάβος µπορεί να είναι και ο
∆ηµόσιος Φορέας Παραγωγής Γνώσης (περίπτωση spin-off) καθώς και η επιχείρηση
προέλευσης (περίπτωση Spin-out). Οι δαπάνες υπεργολαβίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν
το 20% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών. O υπεργολάβος µπορεί να είναι και φορέας
του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσµα της υπεργολαβίας δε µπορεί να
παραχθεί στην Ελλάδα ή παράγεται στο εξωτερικό µε χαµηλότερο κόστος.
Σχέδια των συµβάσεων υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβληθούν κατά την αξιολόγηση της
πρότασης όπου θα περιγράφεται ο σκοπός, οι εργασίες που θα εκτελεστούν και θα τεκµηριώνεται
το κόστος της ανάθεσης.
Οι δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο υπεργολαβίας είναι επιλέξιµες µε την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
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(α) υπάρχουν έγγραφα τεκµήρια της συµφωνίας του υπεργολάβου σχετικά µε τη συνεισφορά του
στην εκτέλεση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου, όπου τεκµηριώνεται η κοστολόγηση και το
ύψος της υπεργολαβίας.
(β) ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική τεχνική και οικονοµική ευθύνη για το έργο και η
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ δεν έχει καµία ευθύνη έναντι του υπεργολάβου.
Αναλυτική συζήτηση και τελική έγκριση της µορφής της υπεργολαβίας γίνεται κατά τη φάση της
διαπραγµάτευσης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 12.
∆απάνες παροχών τρίτων
Οι δαπάνες παροχών τρίτων περιλαµβάνουν:
 ∆ιάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών (ταχυδροµικά έξοδα, telex, fax, τηλεφωνικά, διαδύκτιο
κλπ).
 Ενοίκια (κτιρίων–τεχνικών έργων, µηχανηµάτων, λοιπού εξοπλισµού, χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing) µηχανηµάτων), δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύµα, φωταέριο, ύδρευση
 Επισκευές και συντηρήσεις
Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να τεκµηριώνονται από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά
και τα οποία θα πρέπει να συνάδουν προς και να συνδέονται µε τη µορφή και τους στόχους του
έργου. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο τεχνικών χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι
επιλέξιµες δαπάνες εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση του έργου και υπό τον όρο ότι µετά
τη λήξη της µίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου, το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, περιέρχεται στο δικαιούχο. Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Οι επιλέξιµες δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφορούν µόνο στην αξία κτήσης του παγίου η
οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής
αξίας. Άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι,
περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης
κλπ) δεν είναι επιλέξιµες. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος που βαρύνει τη δράση δεν
µπορεί να υπερβαίνει την εµπορική αξία του παγίου στοιχείου.
∆απάνες ∆ιαφόρων εξόδων
Οι δαπάνες διαφόρων εξόδων περιλαµβάνουν:
 Έξοδα µεταφορών, µετακινήσεων (εσωτερικού –εξωτερικού), εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
προβολής και επίδειξης, δικτύωσης, συνεδρίων, εκθέσεων – επιδείξεων, έξοδα
προώθησης εξαγωγών, ∆ιαδικασίες marketing σε νέες αγορές, συνδροµές – εισφορές,
υλικά άµεσης αναλώσεως, έξοδα δηµοσιεύσεων, έντυπα και γραφική ύλη.
Οι δαπάνες ταξιδιών πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από έκθεση που περιγράφει τη
σκοπιµότητά της πραγµατοποίησής τους.
8.3 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη δεν προσθέτουν νέες κατηγορίες δαπανών αλλά
εξειδικεύουν θεµατικά τις υφιστάµενες κατηγορίες δαπανών ώστε να µπορούν να
συµπεριληφθούν στα λειτουργικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης. Σχετικές µε την
Έρευνα και ανάπτυξη µπορεί να είναι και µη λειτουργικές δαπάνες δηµιουργίας - υποστήριξης
υποδοµών.
Ως δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης νοούνται οι ακόλουθες:
•

•

Αµοιβές προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και λοιπού προσωπικού υποστήριξης που θα
χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι δαπάνες
αυτές καλύπτουν αµοιβές για τα ακόλουθα είδη προσωπικού που χρησιµοποιείται για την
υλοποίηση του ερευνητικού σκέλους των έργων:
∆απάνες για υπηρεσίες συµβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που
χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά
για
την
ερευνητική
δραστηριότητα,
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συµπεριλαµβανοµένης και της έρευνας και των τεχνικών γνώσεων που αγοράζονται από
εξωτερικές πηγές.
∆απάνες αγοράς ή αποσβέσεων ερευνητικού εξοπλισµού.
∆απάνες για υπεργολάβους που θα υλοποιήσουν τµήµα του ερευνητικού έργου.
Οι µετακινήσεις και τα ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού για το προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης που απασχολείται στο έργο.
Έξοδα προβολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου µέσω ηµερίδων και
συµµετοχής σε συνέδρια.
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (για παράδειγµα κόστος υλικών, αναλώσιµα, προµήθειες και
παρεµφερή προϊόντα) που σχετίζονται άµεσα µε το έργο, ως αποτέλεσµα της
ερευνητικής δραστηριότητας.

Συνίσταται οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη να καλύπτουν τουλάχιστον το 15% των συνολικά
επιλέξιµων δαπανών.
8.4 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση κρίνει ως
απαραίτητη την πραγµατοποίηση δαπανών που δεν περιλαµβάνονται στις προαναφερθείσες
κατηγορίες, η επιχείρηση προτείνει σε αυτήν την κατηγορία τις δαπάνες αυτές. Οι δαπάνες αυτές
αξιολογούνται και καταγράφονται από την επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχονται στη φάση
διαπραγµάτευσης (βλέπε ενότητα 12) για το αν είναι συµβατές µε τους περιορισµούς που τίθενται
από τον παρόντα Οδηγό εφαρµογής και από το Κοινοτικό και Εθνικό θεσµικό πλαίσιο της
παρούσας δράσης, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα 4 του παρόντος Οδηγού εφαρµογής.
Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ανά πάσα στιγµή ότι οι δαπάνες
αυτές συνδέονται µε τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
8.5 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆εν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες:
• οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµιές ή υποχρεώσεις
• οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου
• αβάσιµα χρέη, µεταξύ των οποίων και τα µη δυνάµενα να διαπιστωθούν πλήρως
• οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης.
•
παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
κάθε έργου.
• κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασµό του ή παρακρατήσεις που
επιστρέφουν στο δικαιούχο µε οποιονδήποτε τρόπο.
• οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου
• οι δαπάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
• οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού
• η δαπάνη αγοράς έκτασης που ανήκει στο δηµόσιο ή σε οργανισµό ή σε νοµικό
πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
• ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)
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9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όλες οι κατηγορίες δαπανών ελέγχονται αυστηρά βάσει των διατάξεων των άρθρων 19-38 της
υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ
540/Β/27.3.2008) και πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται
εκεί καθώς και στο λοιπό νοµικό πλαίσιο που περιγράφεται στην ενότητα 4 ανεξαρτήτως από το
εάν αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής
Για την επιλεξιµότητα των δαπανών απαραίτητα παραστατικά για όλες τις κατηγορίες που
αναφέρονται παρακάτω είναι τα εξοφληµένα τιµολόγια ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των
συµβούλων / προµηθευτών προς την επιχείρηση ή άλλα λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας.
Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο
υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και
ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.
Η εξόφληση των τιµολογίων θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο πριν τη συµβατική
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου. Επίσης, όπου απαιτείται, θα πρέπει να έχει συναφθεί
σχετική σύµβαση ή ιδιωτικό συµφωνητικό των συµβούλων και προµηθευτών µε την επιχείρηση
όπου θα προσδιορίζεται επακριβώς το τίµηµα, το αντικείµενο (παραδοτέα) και η χρονική διάρκεια.
Παραστατικά σχετικά µε ταξίδια και µετακινήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού θα πρέπει να
συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση στην οποία θα γίνεται σύνδεση της σκοπιµότητάς τους µε τις
ανάγκες του έργου.
Ως πραγµατικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί από τους δικαιούχους της
ενίσχυσης, αιτιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριµένων ενισχύσεων,
δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας.
Εξοφλήσεις κάτω των 1500 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) µπορεί να γίνονται απευθείας στον προµηθευτή
µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών .Εξοφλήσεις άνω των
1500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) πρέπει να γίνονται µόνο µε
επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών ως εξής:
α. Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ηµέρας από τον λογαριασµό του λήπτη της Ενίσχυσης, προς
τον προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε
το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού όψεως (extrait) του ∆ικαιούχου και
φωτοαντίγραφο της επιταγής.
β. Με κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, από τον λήπτη της
Ενίσχυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το
αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από το οποίο θα φαίνεται ο
δικαιούχος του λογαριασµού που πρέπει να είναι ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών
προς τον λήπτη της Ενίσχυσης καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού.
γ. Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της Ενίσχυσης προς τον προµηθευτή.
Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, µε
αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από τον λήπτη της Ενίσχυσης. Για την πιστοποίηση
της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση
της επιταγής προς τον Προµηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Για την πιστοποίηση
της κάθε πληρωµής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού
λογαριασµού όψεως (extrait) του ∆ικαιούχου και φωτοαντίγραφο της επιταγής Για ποσά από
15.000 ευρώ και άνω η εξόφληση (τµηµατική ή ολική) παραστατικών γίνεται µέσω τραπεζικού
λογαριασµού ή µε δίγραµµη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου16 του
Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002
διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων
δαπανών ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη κουκίδα (α,β,γ).
Σηµείωση :
Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την πιστοποίηση
των δαπανών και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα.
∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω
υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση
σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
16
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∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών µε επιταγές
τρίτων.
10. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνοοικονοµικά στοιχεία που θα πρέπει να
συνοδεύουν τις αιτήσεις υποβολής των προτάσεων στην παρούσα δράση είναι τα ακόλουθα:
1. Συµπληρωµένο έντυπο υποβολής πρότασης στην παρούσα δράση
2. Οι επιχειρήσεις που είναι «υπό σύσταση» πρέπει να προσκοµίζουν σχέδιο καταστατικού (α)
σύστασης εταιρείας στο οποίο θα ορίζεται ρητά ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της υπό
σύσταση εταιρείας και θα πρέπει να περιλαµβάνει Θεώρηση ∆ικηγορικού Συλλόγου αλλά όχι
και την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται απαραίτητα
από υπεύθυνη δήλωση (β), υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της υπό σύσταση
εταιρείας (από αυτόν δηλαδή του οποίου το όνοµα αναφέρεται στο ως άνω σχέδιο
καταστατικού ότι είναι ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας), στην
οποία θα αναλαµβάνεται η δέσµευση (και επί ποινή αποκλεισµού σε περίπτωσή µη τήρησής
της) ότι σε περίπτωση έγκρισης της υποβαλλόµενης πρότασης και χρηµατοδότησής της από
την παρούσα δράση, το ανωτέρω σχέδιο καταστατικού θα αποτελέσει, ως έχει και χωρίς καµία
µεταβολή σε σχέση µε το αρχικά υποβληθέν, το νόµιµο καταστατικό της επιχείρησης που θα
συσταθεί». Στην περίπτωση Τεχνοβλαστών, η συµµετοχή των ερευνητών ή της επιχείρησης
προέλευσης θα πρέπει να εµφανίζεται και στο καταστατικό ίδρυσης του Τεχνοβλαστού όπου
επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως µια εκ των κυρίων δραστηριοτήτων του η αξιοποίηση
του συγκεκριµένου ερευνητικού αποτελέσµατος για το οποίο αιτείται την ένταξη στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης. Επίσης πρέπει να προσκοµίζονται τα καταστατικά αρχικής σύστασης των
µετεχουσών εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις τους
(συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ) (γ) και οι τελευταίοι ισολογισµοί (δ) των µετεχουσών
εταιριών και των συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µε αυτή επιχειρήσεων µέχρι τριετίας, αν
είναι διαθέσιµοι.
3. Σε περίπτωση υφιστάµενης επιχείρησης πρέπει να προσκοµίζονται το καταστατικό ίδρυσης
της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (µε τις σχετικές δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ) (α),
καταστατικό αρχικής σύστασης των µετεχουσών εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο της
επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις τους (συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ) (β). Στην
περίπτωση Τεχνοβλαστών, η συµµετοχή των ερευνητών ή της επιχείρησης προέλευσης θα
πρέπει να εµφανίζεται και στο καταστατικό ίδρυσης του Τεχνοβλαστού όπου επίσης θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά ως µια εκ των κυρίων δραστηριοτήτων του η αξιοποίηση του
συγκεκριµένου ερευνητικού αποτελέσµατος για το οποίο αιτείται την ένταξη στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης. Οι τελευταίοι ισολογισµοί της επιχείρησης, των µετεχουσών εταιριών και
των συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µε αυτή επιχειρήσεων µέχρι τριετίας, αν είναι
διαθέσιµα (γ). Θα πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισµούς αυτούς ότι οι δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 15% του συνόλου
των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη
χορήγηση της ενίσχυσης (δ). Σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και
δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, θα πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της
πρώτης χρήσεως. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική βεβαίωση αµέσως µετά την
υπογραφή της σύµβασης δεν θα καταβάλλεται η πρώτη δόση ή/και τελικά αν δεν υποβληθεί
σε εύλογο χρονικό διάστηµα το έργο θα απεντάσσεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις υπό
σύσταση επιχειρήσεις.
4. Περίπτωση τεχνοβλαστού Spin-Οff: α) Σύµβαση-συµφωνητικό καταµερισµού των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης µε το ∆ηµόσιο Οργανισµό Παραγωγής Γνώσης, υπογεγραµµένο
από αρµόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο του παραπάνω οργανισµού, που επιτρέπει
στον ερευνητή ή στους ερευνητές την εκµετάλλευση του συγκεκριµένου ερευνητικού
αποτελέσµατος και καθορίζει µε σαφήνεια τους όρους της εκµετάλλευσης, τα ποσοστά
συµµετοχής, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων. β) Σύµβαση17
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συµφωνητικό καταµερισµού πνευµατικών δικαιωµάτων µεταξύ όλων των ερευνητών που
συµµετείχαν στο προς αξιοποίηση ερευνητικό αποτέλεσµα (αν απαιτείται) και καθορίζει µε
σαφήνεια τους όρους της εκµετάλλευσης, τα ποσοστά συµµετοχής, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων. γ) Σύµβαση-Συµφωνητικό εκχώρησης των
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης από τους ερευνητές στον τεχνοβλαστό
5. Περίπτωση τεχνοβλαστού Spin-Out: Σύµβαση-συµφωνητικό µεταξύ των αρµόδιων
διοικητικών οργάνων της επιχείρησης προέλευσης και του τεχνοβλαστού. ∆εν απαιτείται στην
περίπτωση των υπόλοιπων καινοτόµων επιχειρήσεων.
6. Επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε την περίοδο
ενίσχυσης από την παρούσα δράση ή/και µέχρι του «νεκρού σηµείου» (Break Even Point)
πέραν του οποίου θα υπάρχει κερδοφορία , µε την εξής δοµή :
6.1. Όνοµα της επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας.
6.2. Μετοχική Σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής των διαφόρων µερών, νοµικών και
φυσικών προσώπων στο Μ.Κ. της επιχείρησης
6.3. Αντικείµενο προς εκµετάλλευση. Καινοτόµα προϊόντα ή καινοτόµες διεργασίες και
διαδικασίες που θα παράγει/υλοποιήσει η επιχείρηση
6.4. Παρουσίαση και τεκµηρίωση της καινοτοµικότητας του προϊόντος ή της διεργασίας ή της
διαδικασίας.
6.5. Αναλυτική περιγραφή της έρευνας για το συγκεκριµένο ερευνητικό αποτέλεσµα όπου θα
αναφέρονται το προς εµπορική εκµετάλλευση προϊόν ή η διεργασία ή η διαδικασία, σε
περίπτωση τεχνοβλαστών σε ποιο εργαστήριο ∆ηµόσιου Οργανισµού Παραγωγής
Γνώσης ή σε ποια επιχείρηση παράχθηκε, από πού χρηµατοδοτήθηκε αν
χρηµατοδοτήθηκε η ερευνητική οµάδα και µε τι προϋπολογισµό, στόχος και αποτέλεσµα
της έρευνας, ποιοι συµµετείχαν στην ερευνητική δραστηριότητα, πιθανά διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας, σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή ερευνητικά/ επιστηµονικά
περιοδικά, τυχόν ύπαρξη αναφορών – παραποµπών (citations) άλλων ερευνητών στη
συγκεκριµένη ερευνητική δραστηριότητα.
6.6. Σε ποιο σηµείο βρίσκεται η έρευνα για το αντίστοιχο αντικείµενο σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο.
6.7. Βιοµηχανικές, αισθητικές και εµπορικές προδιαγραφές του προϊόντος ή της διεργασίας ή
της διαδικασίας.
6.8. ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την περίπτωση που αυτό
περιλαµβάνεται στην πρόταση. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει περατωθεί, να
γίνει περιγραφή της σχετικής διαδικασίας που έχει ήδη αναληφθεί και να συνοδεύεται από
σχετικά έγγραφα.
6.9. Ανάλυση της Αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα :
• ∆υναµική της σχετικής αγοράς και εµπόδια εισόδου σε αυτήν
• Περιγραφή των πελατών-στόχων
• Υπάρχουσα και προβλεπόµενη ζήτηση για το προϊόν/διεργασία/διαδικασία
(αποτελέσµατα έρευνας αγοράς)
• Κύκλος ζωής των προϊόντος / διεργασίας/ διαδικασίας και τεχνολογικός κίνδυνος
που ενέχει η συγκεκριµένη επενδυτική πρόταση από ενδεχόµενη υποκατάσταση
στο µέλλον
• Τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και η θέση - µερίδια αγοράς- των βασικών
ανταγωνιστών
• Χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής.
• Στρατηγική Μάρκετινγκ και τιµολογιακή πολιτική
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, δηλαδή συγκριτικά οφέλη που προκύπτουν για τον
πελάτη-δυνητικό χρήστη σε σχέση µε τις αντίστοιχες διαθέσιµες επιλογές στην
αγορά.
• Σύστηµα πωλήσεων και διανοµής
6.10. ∆ιοικητική και Επιστηµονική Οµάδα
• Σύνθεση της Επιστηµονικής οµάδας
• Σύνθεση της ∆ιοικητικής οµάδας
18
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Εµπειρία σε επιχειρηµατικά σχήµατα
Περιγραφή των προσόντων κάθε θέσης εργασίας (job description) και
ανάλυση µισθών προσωπικού
• Οργανόγραµµα της εταιρείας
• Τεκµηριωµένη ανάλυση σχετικά µε τις δηµιουργούµενες νέες θέσεις
απασχόλησης στην επιχείρηση και ιδιαίτερα σε εξειδικευµένο επιστηµονικό
και τεχνικό προσωπικό.
6.11. Αναλυτικό οικονοµικό σχέδιο-Εκτιµώµενοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης και
χρηµατοροές σε ετήσια βάση – για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε την περίοδο
ενίσχυσης µέσω της παρούσας δράσης και σε δεύτερο πίνακα ανάλυση 3ετίας ή µέχρι του
«νεκρού σηµείου» (Break Even Point) πέραν του οποίου θα υπάρχει κερδοφορία, εάν αυτό
δεν προβλέπεται να συµβεί εντός 3ετίας.
6.12. Στρατηγική Ανάπτυξης για το διάστηµα µετά το τέλος της χρηµατοδότησης, βασικές
παραδοχές και κίνδυνοι
6.13. Φάσεις και χρόνος υλοποίησης (project management) του επενδυτικού σχεδίου
6.14. Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και γραµµών παραγωγής
(υφιστάµενων και προβλεπόµενων), συνοδευµένα από πρωτότυπες προσφορές,
προτιµολόγια και prospectus ενός ή περισσοτέρων προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων
για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και κατά κατηγορία σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από τον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών
6.15. Στην περίπτωση που προβλέπεται αγορά οικοπέδου, θα πρέπει να προσκοµιστούν
τοπογραφικό διάγραµµα του προς αγορά οικοπέδου, όροι δόµησης και βεβαίωση αρτιότητας
από µηχανικό, προσύµφωνο αγοράς
6.16. Περιληπτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και στην αγγλική γλώσσα
6.17. Κοινωνικές ωφέλειες του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου
6.18.
Ένα ή περισσότερα σηµεία ελέγχου / ορόσηµα (milestones). Αυτά τα σηµεία ελέγχου
συνδέονται µε θεµελιώδη για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου ενδιάµεσα παραδοτέα.
Ανάλογα µε την πορεία του έργου µέχρι αυτά τα σηµεία ελέγχου λαµβάνονται σηµαντικές
αποφάσεις από την επιχείρηση για τον τρόπο συνέχισης των έργων, τα οποία ενδεχοµένως
να οδηγούν και σε τροποποιήσεις των επενδυτικών σχεδίων (ενότητα 14).
7. Συµπληρωµένο υπόδειγµα δήλωσης της εταιρείας σχετικά µε τον αν κρίνεται ως µικρή
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι ο ανάδοχος εµπίπτει
στον ορισµό των µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης
Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων και συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο δήλωσης σχετικά µε την ιδιότητα της
µικρής επιχείρησης.
8. Έγκριση τράπεζας για τη χορήγηση δανείου χρηµατοδότησης της επένδυσης, αν αυτό
προβλέπεται, µε ρητή αναφορά στους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως, ύψος
του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης, διάρκεια και επιτόκιο, περίοδος χάριτος
(αν προβλέπεται) καθώς και εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Κατά την υποβολή της
πρότασης θα πρέπει να υπάρχει προέγκριση του δανείου, ενώ σε περίπτωση που η πρόταση
έχει εγκριθεί προς χρηµατοδότηση και πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί και η τελική έγκριση του δανείου µε
ρητή αναφορά στο λόγο για τον οποίο χορηγείται.
9. Τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση από τους
µετόχους/εταίρους–επενδυτές όπως προκύπτει από το αναλυτικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο.
Η τεκµηρίωση της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την κάλυψη
της ιδίας συµµετοχής στην επιχείρηση µπορεί να γίνει :
• Για µεν τα φυσικά πρόσωπα µε εξαµηνιαία κίνηση τραπεζικού λογαριασµού.
• Για δε τα νοµικά πρόσωπα µε αποτελέσµατα ισολογισµών και αποθεµατικά τελευταίας
τριετίας.
• Εναλλακτικά για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής φυσικών προσώπων µπορεί να
προσκοµιστεί και συµφωνία µετόχων µε την οποία άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
•
•
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που συµµετέχει στην επιχείρηση θα δεσµεύεται να καλύψει την ιδία συµµετοχή . Η
συµφωνία µετόχων υποβάλλεται µε τη µορφή ιδιωτικού συµφωνητικού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων να εξετάσει την
ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών
στοιχείων των µετόχων ή εταίρων, που κατά την τεκµηριωµένη εκτίµηση της επιτροπής
αξιολόγησης είναι ευκόλως ρευστοποιήσιµα στα χρονικά πλαίσια της υλοποίησης του έργου.
10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο
του υποψήφιου αναδόχου όπου θα αναφέρονται:
I.Η µη πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων στο επενδυτικό σχέδιο επενδυτικών
δαπανών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της πρότασης στην
παρούσα δράση.
II.Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος αυτού, δεν έχει υπαχθεί ή δεν έχει
υποβληθεί προς υπαγωγή , ούτε και πρόκειται µελλοντικά να υπαχθεί ή να υποβληθεί
προς υπαγωγή, για την παροχή ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ, τον αναπτυξιακό Νόµο
3299/04, ή από άλλη πηγή.
III.Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ιδία συµµετοχή στο επενδυτικό σχέδιο και θα
χρηµατοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης.
ΙV.Ότι το κτίριο, (αν περιλαµβάνεται σχετική δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο) δεν έχει
αποτελέσει τα τελευταία δέκα χρόνια αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής χρηµατοδότησης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποενότητα 8.1
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ θα κινήσει άµεσα τη
διαδικασία ανάκλησης της χρηµατοδότησης της επένδυσης εάν αυτή έχει εγκριθεί.
11. Συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης αποτελεσµάτων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, συµβάσεις εκχώρησης εκµετάλλευσης αποκλειστικής ή µη χρήσης
δικαιωµάτων που απορρέουν από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας όπου µεταξύ άλλων θα
αναφέρονται οι κανόνες της άδειας παραχώρησης, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωµές, η
διάρκεια της σύµβασης.
12. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των συνεργαζόµενων συµβούλων επιχειρήσεων, νοµικών
και λοιπών εµπειρογνωµόνων που θα απασχοληθούν στο επενδυτικό σχέδιο. Ιδιαίτερα για τις
εταιρίες συµβούλων που θα ασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να παρουσιάζεται πλήρες
επαγγελµατικό προφίλ (profile) και πελατολόγιο.
13. Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικού σχεδίου, το πλήρες αρχικό επενδυτικό σχέδιο µε τις
τροποποιήσεις του, η οµάδα έργου που το υλοποίησε, στοιχεία για τις πηγές
χρηµατοδότησης που είχε και αποτελέσµατα που να τεκµηριώνουν το βαθµό της εµπορικής
του επιτυχίας στην αγορά.
14. Αν προβλέπεται στο επενδυτικό σχέδιο υπεργολαβία, σχέδια των συµβάσεων υπεργολαβίας
όπου θα περιγράφεται ο σκοπός, οι εργασίες που θα εκτελεστούν και θα τεκµηριώνεται το
κόστος της ανάθεσης.
15. Έντυπο αυτοαξιολόγησης και αυτοβαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου µε βάση τα
κριτήρια της ενότητας 11, που θα συνοδεύεται και από αναλυτική τεκµηρίωση.

11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία υποβολής των πρoτάσεων για την παρούσα προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοιχτή
µετά τη δηµοσίευση από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30/6/2010 (εφόσον υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα κονδύλια).
Ανά 3 µήνες από την ηµεροµηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς
αξιολόγηση προτάσεων και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ορίζονται οι
δικαιούχοι χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της δράσης. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιεί τροποποιήσεις του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής και της Προκήρυξης της
δράσης καθώς και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων, σε όλο το χρονικό
διάστηµα που η προκήρυξη θα είναι ανοιχτή για υποβολή προτάσεων.
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Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και 1 ισόκυρο αντίγραφο (αν διαπιστωθεί
ασυµφωνία µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το πρωτότυπο) καθώς και σε
ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom) µε τη χρήση κειµενογράφου MS Word XP ή προγενέστερου στην
Κεντρική Γραµµατεία της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ από την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης έως και
την 30/6/2010, ή οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από την
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ αν έχει αναλωθεί ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης. Στο πρωτότυπο και
το αντίγραφο περιλαµβάνονται συµπληρωµένος ο κατάλογος των δικαιολογητικών,
ακολουθώντας σχετική αρίθµηση. Οι προτάσεις θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από
διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα εισαχθεί ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρότασης. Προτάσεις
µπορούν να υποβληθούν και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier. Ισχύ έχουν όλες οι
προτάσεις που θα έχουν παραληφθεί από την αρµόδια διεύθυνση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ έως και την
ως άνω αναφερόµενη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ή θα
έχουν
ταχυδροµηθεί µέχρι την ως άνω προθεσµία. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί
µε fax στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, επίσης έως την ως άνω ηµεροµηνία, αποδεικτικό κατάθεσης σε
ταχυδροµείο που θα αναγράφει:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ
«∆ηµιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης
γνώσης (Spin-off και Spin-out)»
Κάθε πρόταση υποβάλλεται µε αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη της σε ό,τι αφορά την
ευθυγράµµισή της µε το καθεστώς ενίσχυσης τον οδηγό εφαρµογής και το σύνολο του
θεσµικού πλαισίου που διέπει την παρούσα δράση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο διακριτά στάδια:
Α) Στάδιο προκαταρκτικού ελέγχου
Στο στάδιο προκαταρκτικού ελέγχου, η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ µεριµνά για τη συγκρότηση τριµελούς
επιτροπής προκαταρκτικού ελέγχου, η οποία και εξετάζει την τήρηση των προϋποθέσεων της
προκήρυξης από κάθε πρόταση. Η επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους πανεπιστηµιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ ή της ΓΓΕΤ µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας µε
εµπειρία σε θέµατα εταιρικού δικαίου και λογιστικής ή ελεγκτικής. Οι υποβληθείσες προτάσεις
εξετάζονται ως προς:
•

•
•

•

το αν η επιχείρηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να συµµετέχει στην
προκήρυξη και συγκεκριµένα:
o αν είναι επιχείρηση µικρού µεγέθους κατά τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων.
o αν είναι υπό σύσταση ή συστάθηκε το πολύ έξι έτη πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση
o αν η επιχείρηση είναι Α.Ε η Ε.Π.Ε
o αν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον 15% του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον
ένα από τα τρία τελευταία έτη (για την περίπτωση υφιστάµενων επιχειρήσεων
που διαθέτουν ισολογισµούς)
το αν έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
το αν είναι αρµοδίως υπογεγραµµένα τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα
το αν εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα των επενδυτών-µετόχων, δηλαδή αν υπάρχει
τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής αυτών στην
υποψήφια προς ένταξη στην παρούσα δράση επένδυση.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από την επιτροπή προκαταρκτικού ελέγχου επουσιωδών ελλείψεων
που µπορούν εύκολα να αρθούν µε την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, η αρµόδια
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διεύθυνση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ αποστέλλει άµεσα έγγραφο στην επιχείρηση ζητώντας τα
παραπάνω στοιχεία. Η επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα ζητούµενα
συµπληρωµατικά στοιχεία εντός έξι εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποδεδειγµένης
παραλαβής της επιστολής.
Ακολουθεί πλήρως τεκµηριωµένη εισήγηση της επιτροπής προκαταρκτικού ελέγχου σχετικά µε τις
προτάσεις που προτείνεται να απορριφθούν στο στάδιο αυτό και εκείνες που προτείνεται να
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Β)Στάδιο τελικής αξιολόγησης
Στο στάδιο τελικής αξιολόγησης αξιολογούνται οι προτάσεις που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο
προκαταρκτικού ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, µε ευθύνη της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας συστήνεται και συγκροτείται πενταµελής επιτροπή
αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν. Η επιλογή, στελέχωση και συγκρότηση της
επιτροπής αξιολόγησης γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και η επιτροπή
περιλαµβάνει µέλη επιστηµονικών ειδικοτήτων σχετικών µε τα υπό αξιολόγηση επενδυτικά σχέδια
καθώς και µέλη µε χρηµατοοικονοµικές γνώσεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ορίζονται επίσης
ένας ή δύο εισηγητές / εµπειρογνώµονες, έργο των οποίων είναι η παρουσίαση στην επιτροπή
αξιολόγησης έκθεσης – εισήγησης που συνοψίζει τα βασικά τεχνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά
του κάθε σχεδίου, δίνει έµφαση στην κεντρική του ιδέα και παρουσιάζει τα ισχυρά και αδύναµα
σηµεία του. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται επίσης να πλαισιώνεται και από άλλους
εµπειρογνώµονες στις τυχόν περιπτώσεις που η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ ή η ίδια η επιτροπή κρίνει ότι
απαιτείται ειδική επιστηµονική γνωµοδότηση για συγκεκριµένες προτάσεις. Οι εµπειρογνώµονες
εισηγούνται ενώπιον της επιτροπής και συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της όταν αξιολογείται (ούνται) η πρόταση (-εις) γιά την οποία (-ες) γνωµοδοτούν χωρίς δικαίωµα ψήφου. Για την επιλογή
των µελών της επιτροπής Αξιολόγησης, των Εισηγητών και των εµπειρογνωµόνων θα
χρησιµοποιούνται επικουρικά ο εθνικός πίνακας κριτών, η βάση κριτών της ΓΓΕΤ, η βάση
εµπειρογνωµόνων του αναπτυξιακού νόµου και οι ιστοσελίδες ελληνικών και ξένων
πανεπιστηµίων.
Αν το επιθυµεί η υπό αξιολόγηση επιχείρηση, κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση
της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, θα ορίζεται ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση της
πρότασης, χρονικής διάρκειας µέχρι 45 λεπτών, από εντεταλµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης
στην επιτροπή αξιολόγησης. Το περιεχόµενο της παρουσίασης θα διαµορφώνεται µε
αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης, ενδείκνυται όµως να µην υπεισέρχεται σε πολλές τεχνικές
λεπτοµέρειες και σε επανάληψη στοιχείων που παρουσιάζονται αναλυτικά µέσα στο επενδυτικό
σχέδιο και είναι ήδη σε γνώση της επιτροπής αξιολόγησης, αλλά να τονίζει την κεντρική ιδέα και
το συγκριτικό πλεονέκτηµα του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Μετά το τέλος της
παρουσίασης, τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης θα έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν πιθανές
ερωτήσεις για την αποσαφήνιση θεµάτων που θα έχουν προκύψει σε αυτή.
Κατά τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ τηρεί απόλυτη
εχεµύθεια, προκειµένου να διασφαλιστούν ενδεχόµενα απόρρητα στοιχεία, τόσο στο περιεχόµενο
της κάθε πρότασης, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση που
συνοδεύουν την κάθε πρόταση.
Ειδικότερα:
α) Τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης, ο εισηγητής καθώς και οι τυχόν εµπειρογνώµονες θα
δεσµευτούν ενυπόγραφα µε υπεύθυνη δήλωση εµπιστευτικότητας, ανεξαρτησίας, µη συµµετοχής
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση και υλοποίηση οποιασδήποτε πρότασης καθώς και µη
σύγκρουσης της ιδιότητάς τους µε τυχόντα συµφέροντα της επιχείρησης.
β) Η απόρριψη µιας πρότασης γνωστοποιείται µόνο στους υποβάλλοντες αυτήν.
γ) Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ στο τέλος της αξιολόγησης δηµοσιεύει µόνο τις προτάσεις που εγκρίθηκαν
και ειδικότερα το όνοµα της επιχείρησης, τον τίτλο της πρότασης και το ύψος του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού.
Η επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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1. ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Α1 (Καινοτοµικότητα)
Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας του συγκεκριµένου καινοτόµου προϊόντος ή της διεργασίας
ή διαδικασίας όπου καταλήγει το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο. Σ' αυτό το πλαίσιο διερευνώνται
τα προϊόντα ή οι διεργασίες ή οι διαδικασίες που αναπτύσσονται από άλλες επιχειρήσεις της
χώρας ή και διεθνώς και εµφανίζουν οµοιότητες µε τα εξεταζόµενα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε
περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται κατά πόσον αυτό βελτιώνεται
και διαφοροποιείται ουσιαστικά µε την προτεινόµενη επέκταση ώστε να αποφεύγεται η διπλή
χρηµατοδότηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η
ποσοτική κλιµάκωση της καινοτοµικότητας.
[ 0-2 ]
Μικρή

[ 3-5 ]
Μεσαία

[ 6-8]
Μεγάλη

[9-10]
Πολύ Μεγάλη

Α2 (Εξέλιξη σχετικής τεχνολογίας)
Αξιολογείται η εξέλιξη, µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, τεχνολογιών σχετικών µε το προϊόν ή τη
διεργασία ή τη διαδικασία, που παρέχονται σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο και γίνεται
συσχέτιση της τεχνολογίας που αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο µε τις πρόσφατες
επιστηµονικές ή τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Τέλος γίνεται αξιολόγηση των περιθωρίων για
περαιτέρω εξέλιξη του συγκεκριµένου καινοτόµου προϊόντος ή της καινοτόµου διεργασίας ή
διαδικασίας. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου είναι απαραίτητη η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών που δεν περιλαµβάνονταν στο αρχικό ώστε να θεωρηθεί ότι έχουµε
ουσιαστική διαφοροποίησή του. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση
της εξέλιξης.
[ 0-2 ]
Μικρή

[ 3-5 ]
Μεσαία

[ 6-8]
Μεγάλη

[9-10]
Πολύ Μεγάλη

Α3 (Προστιθέµενη αξία / Ποιότητα παραδοτέων)
Εξετάζεται η προστιθέµενη αξία κάθε φάσης της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή
του αποτελέσµατος του επενδυτικού σχεδίου. Πρέπει σαφώς να τεκµηριώνεται η ουσιαστική
συµβολή του αποτελέσµατος του επενδυτικού σχεδίου στην προώθηση της τεχνολογίας στον
τοµέα τον οποίο αφορά και να αποδεικνύεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα της υπηρεσίας. Επίσης
εξετάζεται η δηµιουργία συνεργιών του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου µε τα υπάρχοντα
αποτελέσµατα άλλων συµπληρωµατικών προς αυτό καθώς και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας
και φάσµατος. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου η προστιθέµενη αξία
υπολογίζεται µόνο µε βάση τα νέα στάδια ανάπτυξης που θα προστεθούν. Τέλος εξετάζεται η
σαφήνεια στην περιγραφή των παραδοτέων. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική
κλιµάκωση της προστιθέµενης αξίας / ποιότητας παραδοτέων.

[ 0-2 ]
Μικρή

[ 3-5 ]
Μεσαία

[ 6-8]
Μεγάλη

[9-10]
Πολύ Μεγάλη
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Α4 (Κοινωνικό όφελος / Πράσινη οικονοµία)
Εξετάζεται αν το παραγόµενο προϊόν ή η διεργασία ή η διαδικασία συνεισφέρει ουσιαστικά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών του, αν συµβάλλει στη
µείωση της ανεργίας, αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αν προωθεί την οικοκαινοτοµία (ecoinnovation), αν συµβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και γενικότερα η
συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στην προώθηση της πράσινης οικονοµίας. Σε περίπτωση
υφιστάµενης επιχείρησης συναξιολογούνται και τα πολύ πρόσφατα ιστορικά δεδοµένα της
επιχείρησης σε σχετικούς τοµείς. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση
του κοινωνικού οφέλους και της συνεισφοράς στην πράσινη οικονοµία.

[ 0-2 ]
Μικρό

[3]
Μεσαίο

[4]
Μεγάλο

[5]
Πολύ Μεγάλο

Α5 (Αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνογνωσίας)
Αξιολογείται ο καταµερισµός της γνώσης, η ενδεχόµενη ύπαρξη και ποιότητα διπλώµατος(-ων)
ευρεσιτεχνίας, ή η διαδικασία που έχει δροµολογηθεί για την απόκτησή τους χωρίς να έχει
περατωθεί, στις περιπτώσεις όπου η κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων µε την
απόκτηση ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας είναι δυνατή/επιτρεπτή. Τα διπλώµατα αυτά πρέπει να
σχετίζονται µε το καινοτόµο προϊόν / διεργασία/ διαδικασία που αφορά το υποβληθέν επενδυτικό
σχέδιο.
Επίσης αξιολογούνται δηµοσιεύσεις σχετικές µε τα συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια σε έγκυρα
διεθνή ερευνητικά επιστηµονικά περιοδικά, οι οποίες αποκτούν µεγαλύτερη βαρύτητα σε
περίπτωση που συνοδεύονται από τυχόν αναφορές – παραποµπές (citations) τρίτων σε αυτές. Οι
δηµοσιεύσεις αυτές πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί από άτοµα που συµπεριλαµβάνονται είτε
στο µόνιµο προσωπικό της επιχείρησης όπως αυτό περιγράφεται στο υποβληθέν επενδυτικό
σχέδιο είτε από αµειβόµενα µέλη της οµάδας του υπεργολάβου που θα συµµετάσχει στην
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικών σχεδίων τα στοιχεία αυτά πρέπει να µην έχουν
συµπεριληφθεί στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο και να είναι σχετικά µε την ουσιαστική
διαφοροποίηση που προτείνεται µε την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα που
ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης.
[ 0-3]
Μικρή

[ 4-9 ]
Μέτρια

[ 10-12]
Μεγάλη

[13-15]
Πολύ Μεγάλη

2. ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Β1.1 (Οικονοµική βιωσιµότητα)
Εξετάζεται η τεκµηρίωση της µεσοπρόθεσµης βιωσιµότητας της επιχείρησης. Αξιολογούνται [σε
3ετή βάση ή µέχρι το break-even point αν αυτό έπεται της τριετίας], οι εκτιµώµενοι Λογαριασµοί
Αποτελεσµάτων Χρήσης (προβλέψεις Κέρδους και Ζηµιών) και οι αναλυτικές ετήσιες
χρηµατορροές. Σηµειώνεται εδώ ως προς το κριτήριο Β1 ότι δεν αξιολογείται η απόδοση της
επένδυσης αλλά η τεκµηρίωση της δυνατότητας βιωσιµότητας της επιχείρησης στο χρονικό
ορίζοντα που περιγράφεται στην πρόταση. Σε περίπτωση υφισταµένων επιχειρήσεων εξετάζονται
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επίσης οι ισολογισµοί των πιο πρόσφατων χρήσεων και η µέχρι τώρα κερδοφορία τους. Στον
πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της οικονοµικής βιωσιµότητας.

[ 0-2 ]
Ανεπαρκής

[ 3-4 ]
Στοιχειώδης

[ 5-6]
Ελλιπής

[7-8]
Επαρκής

[9-10]
Πλήρης

Β1.2 (Επάρκεια υποδοµών και διασφάλιση ποιότητας)
Αξιολογείται η ευρύτερη υποδοµή που έχει ή προτείνει να δηµιουργήσει η επιχείρηση µε το
προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο για την υποστήριξη της τεχνολογίας που θα εφαρµόσει.
Αξιολογείται επίσης ο ειδικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη την έκταση
που επηρεάζει το κόστος και την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, εξετάζεται η
διασφάλιση ποιότητας του επενδυτικού σχεδίου και εκτιµάται η υιοθέτηση προτύπων από
εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση
της επάρκειας υποδοµών και διασφάλισης της ποιότητας .

[ 0-1]
Ανεπαρκής

[ 2]
Ελλιπής

[ 3]
Στοιχειώδης

[4]
Επαρκής

[5]
Πλήρης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ B2: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
B2.1 (Έρευνα αγοράς)
Εξετάζεται η έρευνα αγοράς που έχει εκπονήσει η επιχείρηση για το συγκεκριµένο τοµέα όπου θα
διεκδικήσει την είσοδό της. Αξιολογείται η τεκµηρίωση της ύπαρξης «κενού» στην αγορά ή της
προοπτικής δηµιουργίας νέας αγοράς που θα επιδιώξει να καλύψει η επιχείρηση και η προοπτική
εξαγωγών των προϊόντων ή διεργασιών ή διαδικασιών στη διεθνή αγορά ή και η υποκατάσταση
εισαγωγών. Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικού σχεδίου συνεκτιµώνται η µέχρι τώρα εµπορική
επιτυχία του προϊόντος ή της διεργασίας ή της διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί
εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της έρευνας αγοράς.

[ 0-2 ]
Ανεπαρκής

[ 3]
Περιορισµένη

[ 4]
Επαρκής

[5]
Πλήρης

B2.2 (Στρατηγική προώθησης)
Εξετάζεται η προσέγγιση της αγοράς από την πλευρά της επιχείρησης. Εξετάζεται η στρατηγική
που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για την αξιοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η
αντιµετώπιση της αδιαφορίας ή της έλλειψης ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε το αποτέλεσµα
του επενδυτικού σχεδίου, η αντιµετώπιση πιθανών ανταγωνιστών και η αξιοποίηση άλλων
ευκαιριών που παρέχει η αγορά για προώθηση ενός καινοτόµου προϊόντος ή διεργασίας ή
διαδικασίας. Τέλος, αποτιµώνται οι µέθοδοι διανοµής του τελικού προϊόντος, διαδικασίας ή
διεργασίας και υποστήριξης των δυνητικών πελατών. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η
ποσοτική κλιµάκωση της στρατηγικής προώθησης.
[ 0-2]
Ανεπαρκής

[3]
Περιορισµένη

[4]
Επαρκής

[5]
Πλήρης
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Β3.1 (Στελέχωση επιχείρησης)
Εξετάζεται η ικανότητα του Επιστηµονικού και ∆ιοικητικού Προσωπικού της επιχείρησης να
υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο. Αξιολογείται η σύνθεση της οµάδος (µε βάση τα βιογραφικά
σηµειώµατα όπου αυτά υπάρχουν ή τις προδιαγραφές και τα προσόντα –job description- των
θέσεων εργασίας), το επίπεδο γνώσεων και εµπειρίας του προσωπικού σε σχέση µε το
αντικείµενο, η (υπάρχουσα ή και προβλεπόµενη) στελέχωση της επιχείρησης µε εξειδικευµένο
επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό και η κατανοµή του στο οργανόγραµµα. Σε περίπτωση
επέκτασης επενδυτικού σχεδίου συναξιολογείται µε έµφαση στο νέο προσωπικό που θα
προστεθεί και θα διαφοροποιήσει το επενδυτικό σχέδιο. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η
ποσοτική κλιµάκωση της εξέλιξης της επιχείρησης.

[ 0-2 ]
Ανεπαρκής

[ 3-4 ]
Στοιχειώδης

[ 5-6]
Ελλιπής

[7-8]
Επαρκής

[9-10]
Πλήρης

Β3.2 (Ηγετική οµάδα)
Εξετάζεται η ικανότητα των ηγετικών στελεχών της επιχείρησης να διεκπεραιώσουν το
προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο. Ένα τουλάχιστον εκ των ηγετικών στελεχών πρέπει να έχει
επαρκή προϋπηρεσία στη διοίκηση επιχειρήσεων και να έχει ηγηθεί κατά το παρελθόν σε οµάδες
αναλόγων δράσεων. Πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης όπως είναι η εύρεση συµπληρωµατικών µέσων χρηµατοδότησης και η διαµόρφωση
κατάλληλου κεφαλαιακού µείγµατος. Επίσης εξετάζεται η επάρκεια και η καταλληλότητα της
οµάδας πιθανών εξωτερικών συµβούλων που θα συµπεριλάβει η επιχείρηση στο προτεινόµενο
επενδυτικό σχέδιο. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της ηγετικής
οµάδας.

[ 0-3 ]
Ανεπαρκής

[ 4-7 ]
Στοιχειώδης

[ 8-10]
Ελλιπής

[11-13]
Επαρκής

[14-15]
Πλήρης

Από την αξιολόγηση µε βάση τα πιο πάνω κριτήρια προκύπτει ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
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Οµάδα Κριτηρίων

Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κριτήριο Α1
(10 βαθµοί)
Κριτήριο Α2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ (10 βαθµοί)
Κριτήριο Α3
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή
(10 βαθµοί)
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Κριτήριο Α4
(5 βαθµοί)
Κριτήριο Α5
(15 βαθµοί)
Κριτήριο Β1.1 (10 βαθµοί)
Κριτήριο Β1.2 (5 βαθµοί)

Β

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βαθµός

Συνολική
Βαθµολογία
(Βάση:
25
µονάδες)

(Βάση:
µονάδες)

25

Κριτήριο Β2.1 (5 βαθµοί)
Κριτήριο Β2.2 (5 βαθµοί)

Κριτήριο Β3.1 (10 βαθµοί)
Κριτήριο Β3.2 (15 βαθµοί)
Αν η βαθµολογία Α<25 ή η Β<25 → Απόρριψη πρότασης
Αν η Τελική Βαθµολογία < 65 → Απόρριψη πρότασης

Τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης συµπληρώνουν για κάθε πρόταση τα φύλλα ατοµικής
αξιολόγησης και υποχρεωτικά για κάθε κριτήριο τεκµηριώνουν µε γραπτές αναλυτικές
παρατηρήσεις τους τη βαθµολογία που δίνουν. Κάθε µέλος της επιτροπής αξιολόγησης
βαθµολογεί µε ακέραιο βαθµό για κάθε ένα από τα αναφερόµενα κριτήρια και υπό-κριτήρια. Στη
συνέχεια σχηµατίζεται η συνολική βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου αθροίζοντας τα επί
µέρους κριτήρια. Η συνολική βαθµολογία όλης της επιτροπής προκύπτει ως ο µέσος όρος των
βαθµών όλων των αξιολογητών. Ως µέγιστη βαθµολογία θεωρούνται οι 100 µονάδες.
Με βάση τα φύλλα αξιολόγησης και τη βαθµολογία οι προτάσεις ιεραρχούνται από την
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ ανά βαθµολογική σειρά και ανά περιφέρεια (µε βάση την περιφέρεια υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου). Προτάσεις οι οποίες συγκεντρώνουν συνολική βαθµολογία µικρότερη
από 65 στα 100 ή έχουν βαθµολογηθεί µε βαθµό κάτω από τη βάση σε µία από τις δύο οµάδες
κριτηρίων απορρίπτονται και δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τη δράση. Επίσης
απορρίπτονται οι προτάσεις για τις οποίες, ανάλογα µε την περιφέρεια που επέλεξαν για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν υπάρχει πλέον αδιάθετος προϋπολογισµός για την
κάλυψή τους. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να προτείνει τροποποίηση του ύψους της
επένδυσης και του αντιστοίχου φυσικού αντικειµένου στη φάση της διαπραγµάτευσης (ενότητα
12)
Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης
εκδίδεται σχετική απορριπτική απόφαση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όπου αναφέρονται οι λόγοι
απόρριψης όπως περιγράφονται στο πρακτικό της επιτροπής προκαταρκτικού ελέγχου ή της
επιτροπής αξιολόγησης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.
∆εν προβλέπεται διαδικασία ένστασης ή/και επαναξιολόγησης των προτάσεων.

12. ΕΓΚΡΙΣΗ – ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Μετά την έγκριση της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, ο κάθε ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται γραπτώς από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και του ανακοινώνονται η µέση βαθµολογία που συγκέντρωσε
ανά οµάδα κριτηρίων και η τεκµηρίωση αυτής όπως περιγράφεται στο πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης. Στις επιχειρήσεις που πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης ορίζεται η
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ηµεροµηνία έναρξης των διαπραγµατεύσεων και η µέγιστη χρονική διάρκεια µε τον καθορισµό
µιας καταληκτικής ηµεροµηνίας. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ θα µπορεί να
τερµατίσει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και να µην προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης
χρηµατοδότησης-υπαγωγής εάν δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία για τα ζητήµατα που τέθηκαν σε
διαπραγµάτευση.
Στις διαπραγµατεύσεις θα συµµετέχει από την πλευρά της επιχείρησης ένα φυσικό πρόσωπο ως
Υπεύθυνος Συντονισµού & Επικοινωνίας Έργου, µε αρµοδιότητες που θα διατηρήσει και καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και κάποια ανώτατα διοικητικά στελέχη αυτής. Ο
Υπεύθυνος Συντονισµού και Επικοινωνίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τακτικό προσωπικό (όχι
εξωτερικός συνεργάτης) της επιχείρησης. Είναι υπεύθυνος για το διοικητικό συντονισµό του έργου
συνολικά, για το συντονισµό σε επίπεδο επικοινωνίας, για τη συλλογή και αποστολή στοιχείων
στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ ή τις άλλες εποπτεύουσες Αρχές όποτε αυτό απαιτείται, καθώς και για την
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων του έργου σε σχέση µε την υποβολή εκθέσεων, δικαιολογητικών
ή άλλων στοιχείων.
Σκοπός της διαπραγµάτευσης είναι αφενός να επιτευχθεί συµφωνία για τις επιστηµονικές-τεχνικές
λεπτοµέρειες του έργου και αφετέρου να συγκεντρωθούν πληροφορίες για νοµικά, χρηµατοδοτικά
θέµατα που είναι αναγκαία για την σύνταξη της απόφασης χρηµατοδότησης-υπαγωγής (π.χ. η
τελική µορφή του ύψους και του σχήµατος καταβολής της χρηµατοδότησης) και τις σχετικής
σύµβασης µεταξύ της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και της επιχείρησης. Απώτερος στόχος των
διαπραγµατεύσεων είναι η οριστική διαµόρφωση του Τεχνικού ∆ελτίου του έργου, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης. Στο Τεχνικό Παράρτηµα θα περιγράφεται
αναλυτικά το φυσικό αντικείµενο, η επιστηµονική µεθοδολογία, οι ενότητες εργασίας µε τα
αντίστοιχα παραδοτέα, οι πίνακες δαπανών κλπ. Κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης, εξετάζεται
αναλυτικά και η πιθανή σύµβαση ανάθεσης υπεργολαβίας, καθορίζεται µε ακρίβεια το τµήµα του
έργου που αφορά και γίνεται κοστολόγηση των δαπανών που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν
για την υλοποίησή της. Επίσης παίρνει οριστική µορφή η ανάλυση ανά κατηγορία δαπανών του
συνόλου του προϋπολογισµού του έργου και γίνεται καταγραφή τους µε βάση το Ενιαίο Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο. Εξετάζονται οι προτεινόµενες στην κατηγορία «λοιπές δαπάνες» δαπάνες,
όπως αυτές εγκρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης, και γίνεται τελικώς αποδεκτή ή
απορρίπτεται η ένταξή τους στον τελικό προϋπολογισµό του έργου ανάλογα µε το αν είναι
συµβατές µε τους περιορισµούς που τίθενται από τον παρόντα Οδηγό εφαρµογής και από το
Κοινοτικό και Εθνικό θεσµικό πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης και κατάρτισης του τεχνικού
Παραρτήµατος δεν επιτρέπονται ουσιώδεις αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής πρότασης, πέραν
εκείνων που τυχόν έχει επισηµάνει η επιτροπή αξιολόγησης ή η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ ως απαραίτητες
είτε για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου είτε για τη συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις του
κανονιστικού πλαισίου χρηµατοδότησης. Έτσι, δεν επιτρέπονται µεταξύ άλλων τροποποιήσεις µε
πρωτοβουλία της επιχείρησης στα µέλη της οµάδας έργου (εκτός αποχωρήσεων από την
επιχείρηση) καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό αντικείµενο του έργου.
Κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης ελέγχονται ξανά από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει ένα επενδυτικό σχέδιο αν
διαπιστώσει ότι κατά τη φάση προκαταρκτικού ελέγχου ή τη φάση αξιολόγησης υπήρξαν
παρατυπίες
Με την ολοκλήρωση της φάσης διαπραγµάτευσης ακολουθεί η έκδοση της απόφασης υπαγωγής/
χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου κάθε επιχείρησης στην παρούσα δράση και
υπογράφεται σχετική σύµβαση µεταξύ της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και της επιχείρησης αυτής, όπου
περιγράφονται λεπτοµερώς οι όροι ανάθεσης και υλοποίησης του έργου, και η οποία υπερέχει
σε περίπτωση διαφωνίας περί την εφαρµογή ή ερµηνεία των όρων του παρόντος Οδηγού
Εφαρµογής.
Ηµεροµηνία έναρξης του έργου είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης υπαγωγής/
χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση που ο χρηµατοδοτούµενος έχει αποδεδειγµένα εκτελέσει
πληρωµές για το έργο, µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης και πριν την ηµεροµηνία
έναρξης του έργου όπως ορίζεται παραπάνω, αυτές µπορεί να περιληφθούν στην
χρηµατοδότηση, εφόσον η πρόταση εγκριθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρηµατοδοτούµενος
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δηλώνει συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών η οποία αναγράφεται
στην απόφαση υπαγωγής/ χρηµατοδότησης. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης του έργου
δεν µπορεί να τροποποιηθεί.

13. ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς και µετά την ολοκλήρωσή του, οι επιχειρήσεις
οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία προόδου του έργου µε τη µορφή εκθέσεων. Ενδιάµεσες
εκθέσεις προόδου υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έργου και η τελική έκθεση ολοκλήρωσης
του έργου υποβάλλεται µετά τη λήξη του. Υπεύθυνος για την συλλογή και αποστολή στην
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όλου του υλικού των εκθέσεων είναι ο Συντονιστής του έργου.
Σηµειώνεται ότι η υποβολή των εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης
του έργου είναι υποχρεωτική. Η µη υποβολή τους εµπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει στην
διακοπή της χρηµατοδότησης του έργου για όσο διάστηµα δεν υποβάλλονται τα σχετικά στοιχεία,
αλλά και στην οριστική διακοπή της χρηµατοδότησης, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης και την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης.
Α. Ετήσιες (ενδιάµεσες) Εκθέσεις Προόδου
Η ετήσια έκθεση προόδου υποβάλλεται το αργότερο ένα µήνα µετά το τέλος κάθε έτους από
την ηµεροµηνία έναρξης του έργου, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά στη φάσης της
διαπραγµάτευσης. Αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Με
βάση αυτές τις εκθέσεις θα γίνεται πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
σύµφωνα µε τα πορίσµατα των οποίων αποφασίζεται η καταβολή ή µη των ενδιάµεσων δόσεων
χρηµατοδότησης του έργου.
Οι εκθέσεις προόδου περιέχουν:
α)

β)
γ)
δ)

αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου (µεθοδολογία, σχεδιασµό δοκιµών, παράθεση των
αποτελεσµάτων, των µετρήσεων, επεξεργασία και συµπεράσµατα). Η πρόοδος του έργου
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το χρονοδιάγραµµα που έχει καταρτισθεί και περιέχεται στην
απόφαση χρηµατοδότησης
τις προοπτικές για τα επόµενα στάδια.
τα προβλήµατα που συναντά η ερευνητική οµάδα στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις που
δόθηκαν ή προτείνονται.
τα οικονοµικά στοιχεία του έργου για το συγκεκριµένο έτος, ανά δικαιούχο, κατηγορία
δαπάνης και στο σύνολο του έργου

Μαζί µε τις ετήσιες εκθέσεις προόδου θα πρέπει να υποβάλλονται:
•
•

•

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου αντιστοιχούν
στην περίοδο ελέγχου και δεν έχουν ήδη υποβληθεί
σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία
δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις και τις
λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε τη µορφή αναλυτικού καθολικού
του ξεχωριστού λογαριασµού του έργου (µε υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή και σφραγίδα
του φορέα). Επισηµαίνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των τιµολογίων θα πρέπει να παράγονται
αφού έχουν σφραγιστεί τα πρωτότυπα τιµολόγια µε τη σφραγίδα του έργου.
υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους κάθε δικαιούχου, υπογεγραµµένη αρµοδίως, όπου θα
αναφέρεται ότι:
o Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών.
o Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
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Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλο
πρόγραµµα.
o Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασµό και είναι
εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωριστεί στο
λογαριασµό αυτό θα κριθούν µη επιλέξιµες.
Σε περίπτωση που οι ετήσιες εκθέσεις προόδου δε συµβαδίζουν µε αντίστοιχη πρόοδο
της υλοποίησης του υποέργου που να επιτρέπει έλεγχο πιστοποίησης δαπανών και
καταβολής της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε το σχήµα που περιγράφεται στην ενότητα
16, οι εκθέσεις επαναλαµβάνονται συµπληρωµένες µε τα νέα οικονοµικά στοιχεία και
παραδοτέα που θα έχουν προκύψει µέχρι τη χρονική στιγµή πραγµατοποίησης του
ελέγχου πιστοποίησης.
o

Β. Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου
Εντός χρονικού διαστήµατος δύο µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία λήξης του έργου
υποβάλλεται η τελική έκθεση που περιλαµβάνει τον απολογισµό φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου. Η τελική έκθεση του φυσικού αντικειµένου θα περιέχει όσα στοιχεία
αναφέρονται στις ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου, αλλά για το σύνολο του έργου. Ως προς το
οικονοµικό αντικείµενο, στην έκθεση θα αναφέρονται µόνο οι δαπάνες που δεν είχαν
συµπεριληφθεί και ελεγχθεί στις προηγούµενες περιόδους ελέγχου. Επιπλέον η τελική έκθεση θα
περιέχει στοιχεία για τον βαθµό επιτυχίας σε σχέση µε τον αρχικό στόχο του ερευνητικού έργου.
Με βάση αυτή την έκθεση θα γίνει η τελική πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
σύµφωνα µε τα πορίσµατα της οποίας θα αποφασιστεί η καταβολή ή µη καθώς και το ποσό της
δόσης αποπληρωµής/επιστροφής.
Μαζί µε την τελική έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβάλλονται:
•
•
•

•

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα παραδοτέα του φυσικού αντικειµένου αντιστοιχούν
στην περίοδο ελέγχου και δεν έχουν ήδη υποβληθεί
µια σύνοψη της πλήρους έκθεσης σε µορφή κατάλληλη για δηµοσίευση, όπου αναφέρονται
οι στόχοι και τα συµπεράσµατα της σύµπραξης.
σε ξεχωριστό τόµο, φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία
δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις εξοφλητικές αποδείξεις και τις
λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίµηση µε τη µορφή αναλυτικού καθολικού
του ξεχωριστού λογαριασµού του έργου (µε υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή και σφραγίδα
του φορέα).
υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους κάθε δικαιούχου, υπογεγραµµένη αρµοδίως, όπου θα
αναφέρεται ότι:
o Τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών.
o Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
o Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλο
πρόγραµµα.
o Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασµό και είναι
εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωριστεί στο
λογαριασµό αυτό θα κριθούν µη επιλέξιµες.

Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από τους µηχανισµούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και τα οριζόµενα ειδικά στις
σχετικές Συµβάσεις µε τους Αναδόχους. Πιο συγκεκριµένα, θα ενεργεί ελέγχους στις
χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχουν διαθέσει καθώς και
του µετοχικού κεφαλαίου συνολικά, σε όλα τα στάδια εκτέλεσης της σύµβασης, απ’ ευθείας, µέσω
εντεταλµένων οργάνων του, ή µέσω ειδικευµένων συνεργατών ή οργανισµών, των οποίων
δύναται να µισθώνει τις υπηρεσίες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ καθώς και άλλα εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωµα να
ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου
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του έργου είτε µε επισκέψεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου και στην έδρα της αναδόχου
εταιρείας είτε από τα δηλωθέντα στις εκθέσεις προόδου, από την τελική έκθεση ολοκλήρωσης και
από τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών των φορέων.
Ειδικότερα οι επιτροπές ενδιάµεσων ελέγχων και τελικής παραλαβής της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ
αποτελούνται από 3 µέλη, (2 µέλη επιφορτισµένα µε τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου και ένα
µε τον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου) για έργα προϋπολογισµού < 500.000€ και από 4
µέλη, (2 µέλη επιφορτισµένα µε τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου και 2 µε τον έλεγχο του
οικονοµικού αντικειµένου) για έργα προϋπολογισµού >= 500.000€ και απαρτίζονται από:
·
Ειδικούς εµπειρογνώµονες προερχόµενους από το διδακτικό προσωπικό των
Πενεπστηµίων και των ΤΕΙ (µέλη ∆ΕΠ και των τεσσάρων βαθµίδων), ερευνητές όλων των
βαθµίδων των ερευνητικών φορέων (κέντρων – ινστιτούτων) και ανώτερα στελέχη του ευρύτερου
επιχειρηµατικού ή /και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό και το
επιστηµονικό προσωπικό της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ (κάτοχοι διδακτορικών ή µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών) ή άλλων δηµοσίων οργανισµών για τους ελέγχους του φυσικού αντικειµένου
Τους υπό οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στην ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ ή στη
ΓΓΕΤ πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης µε εµπειρία σε θέµατα λογιστικής
ή ελεγκτικής για τον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου.
Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται είτε µε βάση τις εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται στην

ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ είτε µε επί τόπου επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης κάθε έργου. Οι επιτόπιοι
έλεγχοι µπορούν να ολοκληρωθούν σε περισσότερες από µια επισκέψεις στους χώρους
υλοποίησης των έργων. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται εισήγηση- έκθεση η οποία πρέπει να
κατατεθεί στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ το αργότερο ένα µήνα από την πραγµατοποίηση του ελέγχου.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου, όλα τα προσκοµισθέντα στοιχεία αξιολογούνται σε συνεργασία από
τους ελεγκτές του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου οι οποίοι χαρακτηρίζουν όλα τα
παραστατικά δαπανών, ένα προς ένα, ως επιλέξιµα ή µη, σε συνδυασµό µε την παρουσίαση του
φυσικού αντικειµένου που θα έχει λάβει χώρα από τους υπευθύνους της επιχείρησης.
Η χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση υποχρεούται να αναδείξει τα συγκεκριµένα παραδοτέα
σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής-χρηµατοδότησης και τη σύµβαση για τα οποία εγκρίθηκε η
πρότασή της. Σε περίπτωση που στο καταστατικό περιλαµβάνονται και σκοποί πέραν του
αιτούµενου, τότε η επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά τους ελέγχους που θα
διενεργούνται από τα αρµόδια προς τούτο όργανα της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, να αναδεικνύει και να
αποδεικνύει µε την τήρηση µεταξύ των άλλων και χωριστής λογιστικής µερίδας πως η
χρηµατοδότησή του έχει ολόκληρη χρησιµοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε. Έτσι
αν τα όργανα ελέγχου διαπιστώσουν µε αιτιολογηµένη γνώµη πως η χρηµατοδότηση έχει
κατευθυνθεί σε εκτός της παρούσας συµβάσεως σκοπούς, οι δαπάνες θα κρίνονται ως µη
επιλέξιµες, αφού προς τούτο εκφράσουν και τις απόψεις τους εντός 20 ηµερών από τη λήψη της
αιτιολογηµένης γνώµης και οι εκπρόσωποί της επιχείρησης.
Κατά τον έλεγχο επιλέξιµες κρίνονται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες οι οποίες προβλέπονται
στην υπογεγραµµένη σύµβαση, για τις οποίες διαπιστώνεται η σχέση τους µε το έργο, το εύλογο
του τιµήµατός τους, η νοµιµότητά τους και ότι αντιστοιχούν στο βαθµό υλοποίησης του φυσικού
αντικειµένου του έργου. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το έργο δεν εκτελείται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή τα µέχρι τη στιγµή εκείνη αποτελέσµατα δεν εγγυώνται την
επιτυχία του έργου, η επιτροπή ελέγχου ή/και η αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ µπορούν να
εισηγούνται τη διακοπή του έργου. Σε περίπτωση που θα εκδοθεί απόφαση διακοπής του
επενδυτικού σχεδίου καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου οι εκδοθείσες υπέρ αυτού εγγυητικές
επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
Η υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί
µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο επενδυτικό σχέδιο και στη συνέχεια περιγραφεί
στην Σύµβαση µε την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
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14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α) Αιτήµατα παρατάσεων
Αιτήµατα παρατάσεων µπορεί να υποβάλλονται µέχρι και ένα µήνα πριν από την
ολοκλήρωση των έργων (συµβατική ηµεροµηνία λήξης) και µόνο µία φορά στη διάρκεια του
έργου. Η παράταση που θα δοθεί δε θα µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αρχικής
διάρκειας του έργου. Τα αιτήµατα αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά σε περίπτωση που
υπερβαίνουν τους παραπάνω περιορισµούς. Στα αιτήµατα παρατάσεων θα πρέπει να
αιτιολογούνται επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης
του έργου. Σε κάθε περίπτωση η έγκριση αιτηµάτων παρατάσεως εναπόκειται στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ
και συνεπιφέρει τροποποίηση της υπογεγραµµένης µεταξύ της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και της επιχείρησης
σύµβασης καθώς και της απόφασης υπαγωγής/ χρηµατοδότησης.
Β) Αιτήµατα αλλαγής µετοχικής σύνθεσης
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι την αποδοχή εκ µέρους της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ της
Τελικής Εκθέσεως της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του, οποιαδήποτε
µεταβολή στη µετοχική σύνθεση της επιχείρησης τελεί υπό την έγκριση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ. Σε
περίπτωση αρνήσεως της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ να αποδεχθεί την προτεινόµενη αλλαγή, η επιχείρηση
δεν µπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή της µετοχικής της σύνθεσης. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση
µέσω των αρµοδίων αυτού οργάνων εκπροσώπησης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ κάθε σχεδιαζόµενη τροποποίηση στη σύνθεση του ΜΚ και να συνυποβάλλει προς
απόδειξη αυτών στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όλα τα κατά το νόµο κάθε φορά προβλεπόµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά.
Γ) Αιτήµατα µεταφοράς επιµέρους κονδυλίων
Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλει εγγράφως στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ αιτιολογηµένα αιτήµατα
µεταφοράς επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου
που έχει αναλάβει να εκτελέσει όπως αυτές ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου του. Η υποβολή αυτών των αιτηµάτων πρέπει να γίνεται το
αργότερο 2 µήνες πριν τη συµβατική λήξη του έργου και τουλάχιστον µε την παρέλευση
ενός έτους από την έναρξη του έργου, µία φορά κατά τη διάρκεια του έργου και µία
δεύτερη φορά πριν από τη λήξη του έργου ώστε να γίνουν πιθανές προσαρµογές σε µικρά
αδιάθετα υπόλοιπα του προϋπολογισµού. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης
καταφανώς µη νοµίµων αιτηµάτων τροποποίησης που αντιβαίνουν το θεσµικό πλαίσιο (εθνικό και
κοινοτικό) που διέπει τη δράση ή είναι σε αντίθεση µε τον Οδηγό Εφαρµογής ή τη µεταξύ της
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και της επιχείρησης υπογεγραµµένης σύµβασης. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το
δικαίωµα έγκρισης αιτηµάτων τροποποίησης που αφορούν σε µεταφορά επιµέρους κονδυλίων
του προϋπολογισµού του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου κάθε υφιστάµενης κατηγορίας
δαπάνης καθώς και επέκταση και αναπροσαρµογή των προβλεπόµενων θέσεων εργασίας της
οµάδας έργου. Το δικαίωµα έγκρισης διατηρείται εφ’ όσον οι παραπάνω τροποποιήσεις
αθροιστικά δεν υπερβαίνουν το 20% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών κάθε έργου,
καθώς επίσης και δεν επηρεάζουν τους περιορισµούς των κατηγοριών δαπανών που
περιγράφονται στην ενότητα 8.
∆) Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού αντικειµένου
Σε καµία περίπτωση δε µπορεί να τροποποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου
καθώς και το ύψος της δηµόσιας δαπάνης ή της ιδιωτικής συµµετοχής. Τροποποίηση του
φυσικού αντικειµένου δε µπορεί να γίνει παρά µόνο στα προκαθορισµένα σηµεία ελέγχου /
ορόσηµα (milestones – βλέπε ενότητα 10) για προσαρµογή σε νέα δεδοµένα που µπορούν να
συνεισφέρουν στην πιο αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου. Με ευθύνη της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ
συστήνεται και συγκροτείται τριµελής επιτροπή εξέτασης τέτοιων πιθανών τροποποιήσεων. Τα
µέλη αυτής της επιτροπής έχουν ανάλογα τυπικά προσόντα και γνωστικά πεδία µε αυτά των
αρχικών επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
υποβαθµιστεί η καινοτοµικότητα του επενδυτικού σχεδίου και η ικανότητα διείσδυσής του στην
αγορά.
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15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων συνοψίζονται στα εξής:
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Τήρηση της ακριβούς περιγραφής των παραδοτέων, όπως αυτή αναφέρεται στη
Σύµβαση που θα υπογραφεί µε την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
Τήρηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στη
Σύµβαση που θα υπογραφεί µε την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
Πραγµατοποίηση των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, ανά
κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού, όπως αναφέρονται στη Σύµβαση που θα
υπογραφεί µε την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
Ενηµέρωση της Υπηρεσίας για κάθε αλλαγή που προκύπτει στη νοµική τους υπόσταση,
στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, στην ταχυδροµική τους διεύθυνση και στα
τηλέφωνα.
Αποστολή στην αρµόδια Υπηρεσία της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ των προβλεπόµενων εκθέσεων,
εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος που αφορούν.
Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης του έργου, µετά την ολοκλήρωση της
υλοποίησής του.
Ενηµέρωση και παροχή όλων των απαιτουµένων στοιχείων στις επιτροπές και άλλα
Όργανα Ελέγχου των έργων, που ορίζονται από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ.
Συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, την ΕΥ∆/ΕΠΑΝ ΙΙ (Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης), τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
γενικότερα µε όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα για την παροχή κάθε στοιχείου που
κρίνεται απαραίτητο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την πορεία υλοποίησης του
έργου.
Τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σχετικά µε
την λογιστική παρακολούθηση του έργου.
Τήρηση των πρωτότυπων παραστατικών και γενικότερα όλων των δικαιολογητικών που
αφορούν το έργο. Τα εν λόγω έγγραφα τίθενται, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί,
συγκεντρωµένα στη διάθεση της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και των λοιπών αρµοδίων ελεγκτικών
οργάνων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Φωτοαντίγραφα
των τηρουµένων πρωτότυπων παραστατικών του έργου τηρούνται συγκεντρωτικά σε
ιδιαίτερο φάκελο του λογιστηρίου του φορέα, φέροντας ένδειξη του φακέλου όπου
βρίσκεται το πρωτότυπο.
Τήρηση χωριστού λογαριασµού για το έργο στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης
(τελευταίας βαθµίδας λογαριασµοί όπου θα φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες
κατά κατηγορία), σύµφωνα µε τους κανόνες του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται τόσο
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και µετά απ’ αυτή, για χρόνο
τουλάχιστον τριών ετών µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-13
και πάντως όχι µικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του ∆ηµοσίου για την
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση
τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη
και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας προκύπτει ότι η επιχείρηση
απέκτησε δικαίωµα καταστροφής των σχετικών στοιχείων µετά από φορολογικό έλεγχο.
Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία ελέγχου των πράξεων
από τα προβλεπόµενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση
των σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δηµόσιας δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να τηρεί τα
από τη φορολογική νοµοθεσία προβλεπόµενα πρωτότυπα στοιχεία. Επίσης υποχρεούται να
επιτρέπει στα ελεγκτικά όργανα (εθνικά και κοινοτικά) που προβλέπονται από την εθνική και
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κοινοτική νοµοθεσία να ασκούν το ελεγκτικό τους έργο σε όποιο επίπεδο και βαθµό απαιτείται. Οι
υποχρεώσεις αυτές ισχύουν µέχρι τέλους του ΕΣΠΑ.
16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ)
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης θα γίνεται πάντοτε µετά την καταβολή της ιδίας
συµµετοχής από τους επενδυτές –µετόχους /εταίρους στο µετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρείας.
Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της χρηµατοδότησης από τη ΓΓΕΤ θα πραγµατοποιείται ανάλογα
µε τη ροή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
Ως προς την ιδία συµµετοχή επισηµαίνονται τα εξής:
1. Ως ιδία συµµετοχή για τις υπό σύσταση εταιρείες που υποβάλλουν πρόταση ένταξης στην
παρούσα δράση νοείται η καταβολή του Μετοχικού/Εταιρικού Κεφαλαίου σε µετρητά (και
όχι σε είδος) µετά την υποβολή της αίτησης ένταξης στη δράση.
2. Για τις εταιρείες που ήδη υφίστανται ως ιδία συµµετοχή νοούνται τα ποσά της αύξησης(εων) του Μετοχικού / Εταιρικού Κεφαλαίου όπως προκύπτουν από νέες σε µετρητά (και
όχι σε είδος) εισφορές των µετόχων /εταίρων.
Η αύξηση (-εις) του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται (-ούνται) νέα (-ες) εφόσον γίνεται (-ονται) µετά
την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη δράση. Η αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να γίνεται και
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι
πραγµατοποιήθηκε µέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής µε αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή
των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ιδία συµµετοχή, στη
συγκεκριµένη επένδυση και ότι, µέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης
ή του σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρίας
και δεν έχει αναλωθεί.
Υπενθυµίζεται ότι για την καταβολή ή την αύξηση του Μετοχικού / Εταιρικού Κεφαλαίου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2190/1920 και 3190/1955 αντίστοιχα και των τροποποιήσεων
αυτών.
Η τελική µορφή του σχήµατος καταβολής της χρηµατοδότησης καθορίζεται κατά τη φάση
διαπραγµάτευσης µεταξύ της επιχείρησης και της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ (ενότητα 12). Θα ακολουθούνται
πάντως δύο γενικά σχήµατα χρηµατοδότησης, ένα µε προκαταβολή και ένα χωρίς. Ενδεικτικά,
παραθέτουµε τα δύο ακόλουθα εναλλακτικά σχήµατα χρηµατοδότησης:
Α Σχήµα (Με προκαταβολή):
1. Προκαταβολή ίση µε 35% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης. Πριν από την εκταµίευση και
καταβολή της προκαταβολής από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, η επιχείρηση υποχρεούται να
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή υπέρ της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ αορίστου διάρκειας, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί στο ύψος της δηµόσιας δαπάνης που αντιστοιχεί στην προκαταβολή. Η
εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στην επιχείρηση µετά την οµαλή ολοκλήρωση του
έργου.
2. ∆ύο ενδιάµεσες δόσεις κατόπιν υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών
και πιστοποίησης δαπανών για την εκτέλεση αντίστοιχου έργου που θα διενεργήσουν τα
εντεταλµένα από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όργανα. Η πρώτη ενδιάµεση δόση θα καταβληθεί όταν
θα εκτελεστεί έργο >= του 35% του συνολικού και θα ισούται µε το 25% της δηµόσιας
δαπάνης. Η δεύτερη ενδιάµεση δόση θα καταβληθεί θα εκτελεστεί έργο >= του 60% του
συνολικού και θα ισούται µε το 25% της δηµόσιας δαπάνης.
3. Αποπληρωµή-Τελική δόση της υπολειπόµενης δηµόσιας δαπάνης κατόπιν υποβολής και
ελέγχου από τα εντεταλµένα από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όργανα των τελικών εκθέσεων µε τα
στοιχεία που αφορούν στην εκµετάλλευση της γνώσης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
καθώς και τη διαχείριση της χρηµατοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής της δράσης και τη σχετική σύµβαση.
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Πριν από την καταβολή της προκαταβολής και κάθε δόσης η επιχείρηση θα πρέπει να
προσκοµίσει παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει η καταβολή της ιδίας συµµετοχής
σε µετρητά των µετόχων στο µετοχικό κεφάλαιό, σε ίδιο ποσοστό µε αυτό της δηµόσιας
δαπάνης.
Β Σχήµα (Χωρίς προκαταβολή):
1. Αρχική δόση, κατόπιν υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών και
πιστοποίησης δαπανών που θα διενεργήσουν τα εντεταλµένα από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ
όργανα, για την εκτέλεση έργου >= του 30% του συνολικού. Η αρχική δόση θα ισούται µε
το 40% της δηµόσιας δαπάνης. Πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης η
επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει παραστατικά από τα οποία θα προκύπτει η
καταβολή του συνόλου της ιδίας συµµετοχής σε µετρητά των µετόχων στο µετοχικό
κεφάλαιό.
2. ∆ύο ενδιάµεσες δόσεις κατόπιν υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών
και πιστοποίησης δαπανών για την εκτέλεση αντίστοιχου έργου που θα διενεργήσουν τα
εντεταλµένα από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όργανα. Η πρώτη ενδιάµεση δόση θα καταβληθεί όταν
θα εκτελεστεί έργο >= του 55% του συνολικού και θα ισούται µε το 25% της δηµόσιας
δαπάνης. Η δεύτερη ενδιάµεση δόση θα καταβληθεί θα εκτελεστεί έργο >= του 80% του
συνολικού και θα ισούται µε το 25% της δηµόσιας δαπάνης.
3. Αποπληρωµή-Τελική δόση κατόπιν υποβολής και ελέγχου από τα εντεταλµένα από την
ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ όργανα των τελικών εκθέσεων µε τα στοιχεία που αφορούν στην
εκµετάλλευση της γνώσης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και τη διαχείριση της
χρηµατοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα
Οδηγό Εφαρµογής της δράσης και τη σχετική σύµβαση.
Για την είσπραξη των παραπάνω δόσεων απαιτούνται από την επιχείρηση τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α)
Τιµολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το ποσό
που του αναλογεί
β)
Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών..
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των παραπάνω δόσεων είναι η ύπαρξη των κατά
νόµο προβλεπόµενων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (σε πρώτη φάση άδεια
εγκατάστασης και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης άδεια λειτουργίας), όπου απαιτείται.
Είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης από την επιχείρηση σε οποιοδήποτε
πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρεία πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) για την παροχή
σε αυτόν βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης χρηµατοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου της
επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται, για το έγκυρο της εκχώρησης, να
προβεί στην αναγγελία αυτής και στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ. Η επιχείρηση παραµένει ο µόνος
υπεύθυνος έναντι της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ για την εκτέλεση του έργου καθώς και ο φορέας εκπλήρωσης
κάθε οικονοµικής υποχρέωσης προς αυτήν. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκχώρηση αν γίνει είναι
άκυρη και καθιστά οµοίως αυτοδικαίως άκυρη τη σύµβαση.
17. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Η χορήγηση της αρχικής χρηµατοδότησης δε θα πρέπει να δηµιουργεί αύξηση της
χρηµατοδότησης π.χ. τόκοι, προς όφελος του λήπτη της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που θα
πιστοποιηθεί τέτοιου είδους οικονοµική διαχείριση του έργου, το ποσό το ισοδύναµο µε το όφελος
του Αναδόχου θα θεωρηθεί ως αύξηση της ενίσχυσης και θα ζητηθεί η επιστροφή του.
Εάν κατά την ολοκλήρωση ή παύση των εργασιών του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική
ενίσχυση που έχει ήδη καταβληθεί από την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ σε κάποιο δικαιούχο είναι µεγαλύτερη
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από αυτή που του οφείλεται βάσει της προόδου του φυσικού αντικειµένου ή/και των συνολικών
δαπανών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εκθέσεις πιστοποίησης, τότε ο δικαιούχος
επιστρέφει στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ τη διαφορά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δηµοσίων εσόδων για την
περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηµατοδότησης.
Στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλονται εµπρόθεσµα οι εκθέσεις προόδου, η τελική έκθεση
καθώς και τα παραστατικά δαπανών ή δε στέλνονται τα συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητούνται
κατά την αξιολόγηση της πορείας του έργου από τους ελεγκτές ή όταν διαπιστωθούν σοβαρές
παραβάσεις, η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ έχει το δικαίωµα να προχωρήσει αρχικά στην προσωρινή διακοπή
της καταβολής της δηµόσιας δαπάνης και εν συνεχεία στην οριστική διακοπή της, κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής και σε πράξη καταλογισµού για επιστροφή µέρους ή όλης της
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δηµοσίων εσόδων για την περίπτωση έργων εθνικής και
κοινοτικής χρηµατοδότησης.

18. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Η µονάδα προγραµµατισµού της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, για την συνολική παρακολούθηση/αξιολόγηση
της δράσης ή/και επιµέρους έργων ως προς τους στόχους της προκήρυξης, µπορεί να συστήσει
για το σκοπό αυτό επιτροπή εµπειρογνωµόνων ή να επιλέξει εξωτερικό αξιολογητή. Η επιτροπή ή
ο εξωτερικός αξιολογητής θα εξετάσει επίσης, την γενικότερη πορεία υλοποίησης των έργων, θα
τα αξιολογήσει σε σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, (περιλαµβανοµένης της χρήσης
δεικτών απόδοσης) και θα υποδείξει κατευθύνσεις για µελλοντικό σχεδιασµό της δράσης ή
τροποποίηση υπάρχουσας εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι αρµοδιότητες αυτής της επιτροπής ή του
εξωτερικού αξιολογητή είναι ανεξάρτητες από τις επιτροπές παρακολούθησης / ελέγχου της
πορείας υλοποίησης των έργων µε βάση τις συµβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από
την απόφαση υπαγωγής / χρηµατοδότησης και τη σύµβαση και οι οποίες συστήνονται µε ευθύνη
της αρµόδιας µονάδας παρακολούθησης. Επίσης η επιτροπή ή ο εξωτερικός εµπειρογνώµονας,
µπορεί και να γνωµοδοτεί σε σχέση µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις έργων, εφόσον αυτό
ζητηθεί από την αρµόδια µονάδα παρακολούθησης

19. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αριθµός νέων µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν
Αριθµός νέων µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν σε
αποµακρυσµένες / προβληµατικές περιφέρειες µε υψηλή ανεργία
Αύξηση του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου των µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων
πέραν του ελαχίστου αναγκαίου για τη συγχρηµατοδότηση ποσού
Αύξηση συµµετοχών εταιρειών υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου στο µετοχικό κεφάλαιο
µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων
Αριθµός εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα προσελκύσουν οι µικρές
καινοτόµες επιχειρήσεις πέραν της παρούσας ενίσχυσης
Αύξηση δαπανών Έρευνας και Καινοτοµίας
∆ιατήρηση ή και αύξηση των µόνιµων θέσεων εργασίας
Επίπεδο ικανοποίησης εργαζοµένων στης µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις από το
εργασιακό τους περιβάλλον
Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που αξιοποιήθηκαν
Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που προέκυψαν
Αριθµός συµµετοχών µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων σε δίκτυα συνεργασιών
Αριθµός νέων προϊόντων / διεργασιών / διαδικασιών για την επιχείρηση
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Αριθµός νέων προϊόντων / διεργασιών / διαδικασιών για την αγορά (διεθνή η εγχώρια)
Αριθµός προϊόντων / διεργασιών / διαδικασιών που εξάγονται
Αριθµός µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν για
τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση της συµµετοχής τους στην παρούσα δράση
Αριθµός επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν νέες πράσινες µορφές ενέργειας
Αριθµός προϊόντων / διεργασιών / διαδικασιών που θα αναπτυχθούν και που
χαρακτηρίζονται ως φιλικές προς το περιβάλλον
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