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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 

 
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των 
∆ράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τοµείς της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ) καλεί τους 
ενδιαφερόµενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συµµετοχή στη δράση 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Βασικό στόχο της δράσης αποτελεί η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε 
συγκεκριµένους τοµείς και δραστηριότητες που: α/ ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας και θα συµβάλουν άµεσα ή έµµεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωµένων 
προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β/ υποστηρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τοµείς όπως υγεία, 
ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και γ/ παράγουν νέα γνώση που 
µπορεί να αξιοποιηθεί.  
 
Η δράση χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «∆ηµιουργία και 
Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) - στα οποία 
ανήκουν οι 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 Ελλάδας-Ηπείρου, 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 παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά πολύ συγκεκριµένους Ε&Τ 
τοµείς επιλεγµένους στη βάση των ανωτέρω και καλύπτει  όλη τη χώρα.  Σηµειώνεται 
όµως ότι για την κάθε περιφέρεια µετάβασης και τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 
έχουν δεσµευθεί συγκεκριµένα κονδύλια. 
 
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται  σε 
76,1 εκ. €. Ο συνολικός προϋπολογισµός εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 95 εκ.€. 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. Η διαφορά µεταξύ του συνολικού προϋπολογισµού και 
της ∆ηµόσιας ∆απάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συµµετοχή1, η οποία αναµένεται να 
καλυφθεί από τους δικαιούχους (βασικά από τις επιχειρήσεις). 
 
Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ 
συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονοµικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής µέσω της µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων 
και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρµογών των 

                                            
1
 Είναι επιλέξιµη η κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής µε ιδίους πόρους των ερευνητικών και 
λοιπών φορέων. Στην περίπτωση των δηµόσιων Ε&Τ φορέων (ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήµια κλπ)  σηµειώνεται ότι η επιλογή γίνεται µόνο εφόσον το επιθυµούν και έχουν 
την δυνατότητα και την βούληση  να καλύψουν µέρος της ιδιωτικής συµµετοχής από ιδίους 
πόρους, επιλέξιµους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13.    
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περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της ανασυγκρότησης 
βιοµηχανικών περιοχών που παρακµάζουν. 
  

∆ηµόσια ∆απάνη
(εκατ. €)

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 

σ
τό
χ
ο
υ
 1

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και  

Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ II)

(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, 

Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, 

Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα)

25,00 €

Αττική 27,10 €

Κεντρική Μακεδονία 17,70 €

∆υτική Μακεδονία 1,00 €
Στερεά Ελλάδα 5,10 €
Νήσων Νοτίου Αιγαίου 0,20 €

76,10 €ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 

µ
ετ
ά
β
α
σ
η
ς

 
 
Πίνακας 1: Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης στις Περιφέρειες Στόχου 1 και µετάβασης 

 

Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις: 
 
Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού 
προϋπολογισµού από 300.000  έως 1.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, 
ελάχιστος αριθµός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι 
επιχείρηση) 
 
Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού 
από 1.000.000 έως 3.000.000 €, χρονικής διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός 
φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δυο θα είναι επιχειρήσεις) 
 
Και οι δύο Πράξεις της δράσης απευθύνονται σε  συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε 
µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δηµόσιων, 
και άλλων φορέων. Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες (οµάδες στόχοι) της 
δράσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς 
(Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων (βλ. σχετ. κατωτέρω Ενότητα 5), θα συµµετέχουν κυρίως µε 
τη µορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που 
θα αναπτυχθούν.  
 

2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Η δράση  έχει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και 
παραγωγής, την πολύ-επιστηµονική προσέγγιση, την ενίσχυση, εξειδίκευση 
ερευνητικού δυναµικού, καθώς  και τη διεθνή συνεργασία µέσω της δικτύωσης και 
της συνεργασίας µε φορείς από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Περαιτέρω στόχος 
είναι η επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε συγκεκριµένους τοµείς, 
σηµαντικούς για την οικονοµία και την κοινωνία, καθώς και η δηµιουργία 
εξειδικευµένου προσωπικού και υποδοµών, γενικότερα, αριστείας και 
προϊόντων/υπηρεσιών ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο.    
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Επίσης, βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η παρακίνηση του ιδιωτικού τοµέα 
στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της χρηµατοδότησης 
δραστηριοτήτων Ε&Τ από ιδίους πόρους γενικότερα. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο 
της παρούσας προκήρυξης στόχος είναι η ιδιωτική συµµετοχή να ξεπεράσει το 25% 
του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης. Σε επίπεδο έργου, το ποσοστό 
ιδιωτικής συµµετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το 20% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου. (και υπό προϋποθέσεις2 σε 15% για τα έργα Πράξης Ι), 
και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους των δικαιούχων και βασικά των επιχειρήσεων. 
Εξαίρεση αποτελεί ο τοµέας κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών.  
 
Ειδικότερα, η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο Πράξεις:  
 
ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα µικρής ή µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού 
προϋπολογισµού από 300.000 έως 1.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, µε 
ελάχιστο αριθµό φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας απαιτείται να είναι 
επιχείρηση και µέγιστο αριθµό φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο 
απαιτείται να είναι επιχειρήσεις).  
Τα έργα αυτά θέτουν σαφείς επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους, που 
επιδιώκουν την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, τα οποία βρίσκουν 
εφαρµογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή 
δηµόσιας πολιτικής. ∆ιαθέτουν καθορισµένο εργασιακό πλάνο, σύµφωνα µε το οποίο 
τα κύρια παραδοτέα δεν αναµένεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου. 
 
ΠΡΆΞΗ ΙΙ: Τα συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού 
προϋπολογισµού από 1.000.000 έως 3.000.000 €, χρονικής διάρκειας 36-60 µηνών, 
ελάχιστος αριθµός φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δυο θα είναι 
επιχειρήσεις) έχουν τους ίδιους, αλλά πιο φιλόδοξους στόχους σε βραχυπρόθεσµο 
και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σε σχέση µε τα έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας. 
Είναι κυρίως πολυεπιστηµονικής προσέγγισης, στοχεύουν σε συγκεκριµένα 
παραδοτέα και έχουν µια συνεκτική προσέγγιση «προγράµµατος», καθώς 
περιλαµβάνουν ένα συνεκτικό ολοκληρωµένο σύστηµα δραστηριοτήτων που 
διαπραγµατεύονται ένα εύρος παραµέτρων και διευθετούν πολλαπλά ζητήµατα. 
∆εδοµένης της κλίµακας των έργων, της µεγάλης χρονικής διάρκειας και των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στα έργα αυτά παρέχεται µια σχετική αυτονοµία 
για την προσαρµογή του περιεχοµένου και του είδους της συνεργασίας και την 
αναπροσαρµογή του προγράµµατος εργασίας, όταν κάτι από αυτά απαιτείται για την 
επιτυχή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου.  
 
Οι επιλέξιµες δραστηριότητες και των δύο πράξεων είναι οι εξής:  
α) ∆ράσεις  έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζουν το κυρίως 
αντικείµενο του έργου και στοχεύουν σε µια σηµαντική εξέλιξη πέραν της δεδοµένης 
τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας 
β) ∆ράσεις πειραµατικής ανάπτυξης /επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η “εµπορική” 
βιωσιµότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν µεν κάποιο οικονοµικό 
πλεονέκτηµα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο εµπόριο άµεσα 
γ/ Μελέτες τεχνικής σκοπιµότητας (κυρίως για την προετοιµασία δράσεων 
πειραµατικής ανάπτυξης) 
δ) Κατοχύρωση  δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ και  ερευνητικούς 
φορείς. 
ε) ∆ράσεις προβολής, διάχυσης, συµµετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς  
και δικτύωσης,  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς 

                                            
2
 Στην περίπτωση αυτή η δηµόσια δαπάνη µπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 85% και 100% 
στην περίπτωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. 
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συνεργασίας, της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων σε θέµατα που 
συνδέονται µε το αντικείµενο των έργων και  της συµµετοχής σε αντίστοιχα διεθνή 
δίκτυα.  
Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης 
ή/και  πειραµατικής ανάπτυξης. 

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:  

• ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

• οι διατάξεις του Ν.1783/1987(ΦΕΚ Α171/1987) για την «Μεταφορά τεχνολογίας 
εφευρέσεις, τεχνολογική  καινοτοµία και σύσταση Επιτροπής Ατοµικής 
Ενέργειας» 

• ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07). 

• το Π∆ 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που 
υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες", όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

• η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 

• τα εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών 
προγραµµάτων 2007-13 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου 
πράξεων κρατικών ενισχύσεων (ΥΠΟΙΟ/Α.Π.:23105/Γ∆ΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ1) 

• ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

• 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» 

 
Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις ισχύει ό,τι προβλέπει για την Έρευνα, Ανάπτυξη 
και Καινοτοµία, στα άρθρα 30-34, 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. 
Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας,  θα πρέπει να τηρούνται από τον ΕΦ∆ 
και τους  δικαιούχους οι απαιτήσεις του Κανονισµού πλαισίου της Ε.Ε. και 
συγκεκριµένα του άρθρου 16 του (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 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήµερα.  

Επιπλέον, στo πλαίσιο της διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ και σύµφωνα και µε τις 
απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. [Άρθρο 16 Κανονισµού (ΕΚ) 
1083/2006], µια από τις προτεραιότητες του προγράµµατος αποτελεί η λήψη µέτρων 
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για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε 
δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  
Τέλος,  σηµειώνεται ότι στη διαµόρφωση του οδηγού εφαρµογής ελήφθησαν  υπόψη 
και οι  απαιτήσεις των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
και των έξι προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ, και 5 ΠΕΠ). 
 

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι επιστηµονικοί και τεχνολογικοί τοµείς προτεραιότητας (θεµατικές περιοχές/κλάδοι, 
κλπ) στο πλαίσιο των οποίων θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης ανά πράξη παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που 
ακολουθεί. Στον ίδιο πίνακα, παρουσιάζεται και η ενδεικτική κατανοµή ανά τοµέα, 
υποτοµέα  και πράξη: 
 

 
 

            Ε&Τ Τοµείς Προτεραιότητας 

Μέσο Χρηµατοδότησης- 
Συνεργασία  α/ Εργων 
Μικρής & Μεσαίας 
Κλίµακας (Πράξη Ι) και, 
β/Έργων Μεγάλης 
Κλίµακας (Πράξη ΙΙ) 

Προϋπολ/σµός 
(∆ηµόσια 
δαπάνη και 

ιδία 
συµµετοχή) σε  

Μ € 

1. ΥΓΕΙΑ  21,8 

1.1 Καρκίνος  Έργα µεγάλης κλίµακας 6 

1.2 Νοσήµατα µε µεγάλη συχνότητα στον 
πληθυσµό, καθώς και σπάνια (ορφανά) 
νοσήµατα  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

8,8 

1.3 Ολοκληρωµένη ανάλυση βιολογικών 
συστηµάτων 

Έργα µικρής και µεσαίας  
κλίµακας 

6 

1.4 Νανοϊατρική-Νανοτεχνολογία για την 
ανάπτυξη φορέων φαρµάκων 
βιοαισθητήρων και απεικονιστικών 
τεχνολογιών. 

 Έργα µικρής και µεσαίας 
κλίµακας 
 

1,0 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  11,7 

2.1 Ανάπτυξη Καινοτόµων ∆ιαγνωστικών, 
Απεικονιστικών και Φαρµακευτικών 
προϊόντων  

Έργα µεγάλης κλίµακας 3 

2.2 Υψηλής ασφάλειας & ποιότητας τρόφιµα 
και αειφόρος παραγωγή τροφίµων 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

3,3 

2.3 Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη 
βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου 

Έργα µεγάλης κλίµακας 3 

2.4 Αύξηση της βιωσιµότητας των 
συστηµάτων παραγωγής και 
βελτιστοποίησης της υγείας του θαλάσσιου 
και ζωικού κεφαλαίου  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

2,4 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑ  15,9 

3.1 Έρευνα για τη µελέτη κλιµατικών 
µεταβολών,  διεργασιών ανάδρασης και των 
επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών 
καταστροφών και ανθρωπογενών 
παρεµβάσεων στο περιβάλλον 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

6,4 

3.2 Έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς των 
ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 
 
 

9,5 
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4. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  9,5 

4.1 Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική  Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

3,0 

4.2 Εφαρµογές της Νανοτεχνολογίας στην 
Ενέργεια, ή/και στο Περιβάλλον ή/και στις 
τεχνολογίες της ηλεκτρονικής και των 
επικοινωνιών ή/και στα λειτουργικά και 
έξυπνα υλικά.  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

6,5 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  8,5 

5.1 “Πράσινες” οδικές και θαλάσσιες 
µεταφορές  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4 

5.2 Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων 
συστηµάτων µεταφορών 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4,5 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 5,3 

6.1 Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός 
αποκλεισµός 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

1,3 

6.2 Ανάδειξη και αξιοποίηση της  
πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

4,0 

7. ΤΠΕ  15,9 

7.1 ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  
 

Έργα µεγάλης  κλίµακας  6 

7.2 Πληροφοριακά συστήµατα, τεχνολογίες, 
εφαρµογές και υπηρεσίες του διαδικτύου 
 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

9,9 

8. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 5,3 

8.1 Βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες 
φιλικές προς το περιβάλλον 
 

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας  

2,5 

8. 2 Νέες εφαρµογές κλωστοϋφαντουργικών  
προϊόντων  

Έργα µικρής & µεσαίας 
κλίµακας 

2,8 

 
Πίνακας 2: Επιστηµονικοί  και τεχνολογικοί τοµείς προτεραιότητας ανά πράξη- 
Ενδεικτική κατανοµή συνολικού προϋπολογισµού ανά τοµέα (θεµατική), υποτοµέα και 
πράξη  
 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ – 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ – ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των συµπράξεων ανά πράξη: α) Συνεργατικά έργα µικρής 
και µεσαίας κλίµακας (Πράξη Ι) και β) Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (Πράξη ΙΙ), 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(ενδεικτικός) 

ΟΡΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
(Πράξη Ι) 

 

3-5 φορείς 
 

Min. 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς 
Min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς 

 

24-36 µήνες 500.000 € 
300.000 €- 
1.000.000€ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(Πράξη ΙΙ) 

 

5-10 φορείς 
 

Min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς 
Min. 3 επιχειρήσεις στους 6-7 φορείς 
Min. 4 επιχειρήσεις στους 8-9 φορείς 
Min. 5 επιχειρήσεις στους 10 φορείς 
 

3-5 χρόνια 2.000.000 € 
1.000.000 €- 
3.000.000 € 

Πίνακας 3 : Χαρακτηριστικά πράξεων της ∆ράσης «Συνεργασία» 

 
Στον όρο «φορείς» του ανωτέρω πίνακα,  εκτός από τις επιχειρήσεις, η συµµετοχή 
των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση και στις δύο πράξεις (ο αριθµός τους 
εξαρτάται από το είδος της πράξης και τον αριθµό των συµµετεχόντων), 
περιλαµβάνονται οι ερευνητικοί φορείς (κυρίως Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ερευνητικά 
κέντρα, ινστιτούτα), οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι 
εταιρείες βιοµηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οργανισµοί 
νοµαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνολογικοί, µη κερδοσκοπικοί και άλλοι  
ενδιαφερόµενοι φορείς µε δραστηριότητες και στόχους συναφείς µε το αντικείµενο και 
τους στόχους της παρούσας δράσης/πρόσκλησης. Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο 
επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή/και του δηµόσιου τοµέα, όπως 
εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων και κάθε 
µεγέθους, περιλαµβανοµένων των ΜµΕ3 . 
 
Σε σχέση µε τα στοιχεία του πίνακα επισηµαίνονται τα εξής: 
� Τα προτεινόµενα ανώτερα και κατώτερα όρια προϋπολογισµού και στις δύο 

πράξεις µπορεί να αυξάνονται ή να µειώνονται κατά 15% αντίστοιχα. Προτάσεις 
µε µεγαλύτερο ή µικρότερο προϋπολογισµό θα απορρίπτονται στον 
προκαταρκτικό έλεγχο. 

� Σε σχέση µε τον αριθµό φορέων σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου για την 
επιτυχία του σχεδίου είναι απαραίτητο να συνεργαστούν περισσότεροι φορείς απ’ 
όσους προβλέπει ο ανωτέρω πίνακας, οι σχετικές προτάσεις θα είναι δυνατόν να 
εξεταστούν εφόσον: (α) τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα συµµετοχής των φορέων 
στο συγκεκριµένο σχέδιο, και (β) τηρείται η προτεινόµενη στον πίνακα αναλογία 
επιχειρήσεων επί συνόλου φορέων. 

� Ο ελάχιστος αριθµός φορέων ανά πράξη και ο ελάχιστος αριθµός 
επιχειρήσεων ανά µέγεθος σύµπραξης είναι δεσµευτικά. ∆ε θα εξετάζονται 
προτάσεις στις οποίες συµµετέχει αριθµός φορέων µικρότερος από αυτόν που 
απαιτείται για κάθε πράξη ή αριθµός επιχειρήσεων µικρότερος από αυτόν που 
προβλέπεται για το συγκεκριµένο µέγεθος σύµπραξης ανά πράξη.  

� Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή φορέων από το εξωτερικό (επιχειρήσεων, 
ερευνητικών ή και άλλων φορέων) ως εταίρων είναι δυνατή, µε την προϋπόθεση 
ότι α/οι περιορισµοί που αφορούν τον  ελάχιστο αριθµό φορέων και επιχειρήσεων 
ανά σύµπραξη, καθώς και το ποσοστό της κατώτερης ιδιωτικής συµµετοχής  
(20%) καλύπτονται από φορείς που είναι εγκατεστηµένοι και ασκούν 
δραστηριότητες στην Ελλάδα και β/ δεν επιχορηγούνται από το έργο και  η 
χρηµατοδότηση τους γίνεται από ίδιους πόρους. Σε κάθε περίπτωση,  η 
συµµετοχή των αλλοδαπών φορέων στη σύµπραξη θα πρέπει να αποφέρει 
αµοιβαίο όφελος για τους συµµετέχοντες στη σύµπραξη αλλά και γενικότερα 
οφέλη για την ελληνική οικονοµία σύµφωνα µε τους στόχους της παρούσας.   

� Τα χρονικά όρια διάρκειας των προτεινόµενων σχεδίων θα πρέπει να συµφωνούν 
µε αυτά του ανωτέρω πίνακα. ∆ε θα εξετάζονται προτάσεις µε διάρκεια 
υλοποίησης µικρότερη ή µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη. 

 

                                            
3 Όπου αναφέρεται ο όρος ΜµΕ (µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις), ακολουθείται ο αντίστοιχος 
ορισµός της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Το ποσοστό ενίσχυσης (δηµόσια δαπάνη) σε επίπεδο έργου και στις δύο πράξεις  θα 
ανέρχεται σε 80% κατά µέγιστο επί του συνολικού προϋπολογισµού του αντίστοιχου  
έργου/σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο του κόστους (ιδιωτική συµµετοχή), θα το 
επωµίζονται οι δικαιούχοι ανάλογα µε την ενίσχυση που δικαιούται ο καθένας απ’ 
αυτούς ( το ελάχιστο ποσοστό της ιδιωτικής συµµετοχής θα ανέρχεται σε 20% και θα 
καλύπτεται από ιδίους πόρους των δικαιούχων και βασικά των επιχειρήσεων). 
Αναλυτικά στοιχεία για το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιµο είδος δραστηριότητας και 
ανά είδος φορέα  παρουσιάζονται στην Ενότητα 0. 
 
Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα εξής: 
 
Πράξη Ι, τοµέας κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, θεµατική περιοχή: 
Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός, ως προς τα εξής: α/ το 
µέγεθος των έργων  (Μ.Ο. 200.000€ ανά έργο) και β/ το ποσοστό ιδιωτικής 
συµµετοχής. Το ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής σε αυτόν τον τοµέα εκτιµάται σε 
ποσοστό από 5-10%, ενώ εφόσον είναι πλήρως αιτιολογηµένο, µπορεί να είναι 
επιλέξιµο έργο και χωρίς  συµµετοχή επιχειρήσεων. 

 
Πράξη Ι, ως προς το κατώφλι 20% της ιδιωτικής συµµετοχής στο συνολικό 
προϋπολογισµό του έργου: Σε περίπτωση έργων όπου οι δηµόσιοι ερευνητικοί 
φορείς κατέχουν σηµαντική γνώση στο συγκεκριµένο τοµέα, η οποία θα µπορούσε 
να συµβάλει στην παραγωγή τελικών «προϊόντων» υψηλής προστιθέµενης αξίας  και 
για τον οποίο τοµέα δεν υπάρχουν ή είναι περιορισµένοι  οι παραγωγικοί φορείς που 
θα µπορούσαν να συµµετάσχουν ή ο φορέας χρήστης είναι δηµόσια υπηρεσία ή τα 
αποτελέσµατά του καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, τότε θα υπάρξει  ευελιξία ως προς 
το κατώφλι (20%) της ιδιωτικής συµµετοχής ανά έργο, αλλά σε καµία περίπτωση η 
ιδιωτική συµµετοχή δε θα είναι µικρότερη του 15%. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
πλήρης αιτιολόγηση τόσο ως προς την έλλειψη επιχειρήσεων στον τοµέα, ικανών να 
συµµετάσχουν στο έργο, αλλά και ως προς τα οφέλη/επιπτώσεις των παραδοτέων 
στην οικονοµία και στην κοινωνία σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα.  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας 
φορέας, όπως Πανεπιστήµιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νοµικό 
καθεστώς του (δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηµατοδότησής του, 
πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής 
έρευνας ή πειραµατικής έρευνας και η διάδοση των αποτελεσµάτων µε τη 
διδασκαλία, τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη πρέπει να 
επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσµάτων ή τη 
διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. µε 
την ιδιότητα µετόχων ή µελών, δεν έχουν προνοµιακή πρόσβαση στο ερευνητικό 
δυναµικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσµατα. 
Κατά συνέπεια ερευνητικοί φορείς είναι τα ΑΕΙ (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ), τα δηµόσια 
ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και λοιποί φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
που καλύπτονται από τον παραπάνω ορισµό. Οι φορείς του άρθρου 12 του Νόµου 
3297/23.12.2004, εφόσον δεν εµπίπτουν στον ορισµό αυτό, στο πλαίσιο της 
παρούσας ανήκουν στην κατηγορία «λοιποί φορείς».   
 
� Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης µπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί 

φορείς4: 

                                            
4
 Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω φορείς δεν είναι υποχρεωτικό να συµµετέχουν σε σύµπραξη και 
να υποβάλλουν προτάσεις ως «διαφορετικοί φορείς», καθώς είναι δυνατόν περισσότερα 
Ινστιτούτα, Εργαστήρια κλπ., του ίδιου Πανεπιστηµίου ή ερευνητικού κέντρου/ινστιτούτου να 
αποτελέσουν έναν φορέα - εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση όµως θα συµµετέχουν ως 
Τοµέας/Τµήµα/Ινστιτούτο ή Ερευνητικό Κέντρο, του οποίου αποτελούν µέρη.  
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o διαφορετικά Τµήµατα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήµια,  ΤΕΙ ) 
o διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου 
o διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τµήµατος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον 

είναι θεσµοθετηµένα 
o διαφορετικοί Τοµείς του ίδιου Τµήµατος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ 
 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό προτάσεων που θα 
συµµετέχει ο κάθε φορέας. Θα εξετάζεται ωστόσο στη φάση αξιολόγησης η 
δυνατότητά τους να υλοποιήσουν το έργο σε σχέση µε την υποδοµή και άλλες 
δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει. Θα ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα από τους φορείς 
που συµµετέχουν ως συντονιστές ή µε µεγάλο ποσοστό, και η συµµετοχή τους 
(υποχρεώσεις τους) σε άλλα εγκεκριµένα έργα ΕΤΑ, στο πλαίσιο άλλων 
προγραµµάτων/δράσεων και ιδιαίτερα αυτών που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ  2007-13.  
 

� Σε κάθε έργο, ένας από τους φορείς της σύµπραξης ορίζεται ως Συντονιστής 
Φορέας. Ο Συντονιστής είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που 
συµπράττουν για την υλοποίηση και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνολική 
διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος (εταίρος της σύµπραξης) 
διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στην ΕΥΣΕ∆ - ΕΤΑΚ για το επιµέρους 
τµήµα του έργου που δεσµεύεται να υλοποιήσει. Ο Συντονιστής της σύµπραξης 
µπορεί να είναι επιχείρηση (κατά προτίµηση εκείνη η οποία έχει σηµαντική 
βαρύτητα/ποσοστό συµµετοχής), ή ερευνητικός φορέας. Οι συγκεκριµένες 
δραστηριότητες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ρόλο του Συντονιστή 
απαγορεύεται να εκχωρηθούν σε τρίτους και πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά 
από το φορέα που αναλαµβάνει το ρόλο αυτό. Στα έργα µεγάλης κλίµακας 
(Πράξη ΙΙ) θα ορίζεται συντονιστική οµάδα (3-5 άτοµα, ανάλογα µε το µέγεθος του 
έργου και τον αριθµό συµµετεχόντων) µε επικεφαλής από το Συντονιστή Φορέα. 
Στη συντονιστική οµάδα θα συµµετέχει υποχρεωτικά ο Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος5 και εκπρόσωποι φορέων µε σηµαντικό ρόλο στο έργο.  Έργο της 
συντονιστικής οµάδας θα είναι η ευθύνη για την συνεκτική υλοποίηση του έργου  
και την επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο αυτό,  η 
συντονιστική οµάδα θα είναι αρµόδια για την προσαρµογή του περιεχοµένου και 
του είδους της συνεργασίας και την αναπροσαρµογή του προγράµµατος 
εργασίας, όταν κάτι από αυτά απαιτείται για την επιτυχή εξέλιξη και ολοκλήρωση 
του έργου, την προσθήκη νέου εταίρου/δικαιούχου χωρίς αύξηση 
προϋπολογισµού (αναδιανοµή µεταξύ εταίρων), την αντικατάσταση ή περιορισµό 
εργασίας εταίρου, αν δηµιουργεί µε υπαιτιότητά του καθυστέρηση στην 
υλοποίηση του έργου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού 
Εφαρµογής. 

� Σε περίπτωση που στην υποβληθείσα πρόταση συµµετέχουν µεγάλες 
επιχειρήσεις (όσες δεν εµπίπτουν στον ισχύοντα ορισµό των ΜµΕ) προκειµένου 
να δικαιούνται ενίσχυσης σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Απαλλαγής, θα 
πρέπει να έχουν αναλύσει, µε εσωτερική µελέτη, τη βιωσιµότητα του 
ενισχυόµενου σχεδίου/έργου ή δραστηριότητας τόσο µε την υπόθεση χορήγησης 
της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται µια ουσιώδης αύξηση του µεγέθους ή του πεδίου του σχεδίου, µια 
ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το 
επιδοτούµενο έργο ή τη δραστηριότητα ή µια ουσιώδης αύξηση στην ταχύτητα 
ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου ή δραστηριότητας. Θα πρέπει να υποβληθεί 
σύνοψη αυτού του κειµένου µαζί µε την προς χρηµατοδότηση πρόταση, καθώς 
και να συµπληρωθεί ο σχετικός πίνακας στο τυποποιηµένο έντυπο της 

                                            
5
 Εφόσον είναι εφικτό, θα ήταν πιο αποτελεσµατικό αν ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
προέρχεται από το Συντονιστή φορέα 
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πρότασης. Η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χρηµατοδότηση µεγάλης επιχείρησης από τη δράση. 

� Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός σχεδίου/έργου, απαγορεύεται η εκχώρηση του 
ανατιθέµενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της 
απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή. 

 

6. ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης και για κάθε 
είδος ενισχυόµενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός 
έργου απαιτείται συνδυασµός δραστηριοτήτων ή ειδών έρευνας η µέγιστη ένταση 
ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των 
ανωτέρω αναφερόµενων ποσοστών ανά τύπο δραστηριότητας/έρευνας, που 
διεξάγει ο φορέας. Το ποσοστό έντασης της ενίσχυσης στο σύνολο του έργου 
υπολογίζεται ως ο σταθµισµένος µέσος όρος της έντασης των δικαιούχων. 

 
Όταν ένα σχέδιο περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες η καθεµιά από αυτές 
κρίνεται µεµονωµένα αν υπάγεται σε µια από τις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται 
στη συνέχεια, ή σε καµία από αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιµο, κάθε 
Ενότητα Εργασίας να αντιστοιχίζεται είτε σε ένα συγκεκριµένο είδος έρευνας (βασική 
έρευνα, βιοµηχανική έρευνα ή πειραµατική ανάπτυξη) είτε σε κάποια από τις άλλες 
δραστηριότητες (µελέτη τεχνικής σκοπιµότητας, κατοχύρωση δικαιωµάτων 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας). 
 
 
6.1 Ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης,  
περιλαµβανοµένης της πειραµατικής ανάπτυξης ανά  είδος δικαιούχου/ φορέα 

 
Οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν βασική έρευνα6 ή/και βιοµηχανική 
έρευνα7 ή/και πειραµατική ανάπτυξη8. Η ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία 
έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας µεταξύ φορέων παρουσιάζεται παρακάτω:  

                                            
6
 Βασική έρευνα: πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως για την 
παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και παρατηρήσιµων 
γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άµεση πρακτική εφαρµογή ή χρήση. 
 
7
 Βιοµηχανική έρευνα: σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή 
υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. 
Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων, που είναι 
απαραίτητα για τη βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών 
εφαρµογών εξαιρουµένων των πρωτοτύπων. 
 
8
 Πειραµατική ανάπτυξη: απόκτηση, συνδυασµός, διαµόρφωση και χρήση υφιστάµενων, 
επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και ικανοτήτων για την 
παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους 
ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαµβάνονται και άλλες δραστηριότητες µε στόχο τον 
εννοιολογικό προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την τεκµηρίωση νέων προϊόντων, µεθόδων και 
υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες µπορούν να περιλαµβάνουν την παραγωγή σχεδίων, 
σχεδιασµού και άλλης τεκµηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εµπορική χρήση. 
Περιλαµβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εµπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για το 
τελικό εµπορικό προϊόν και  
όπου είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς 
επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης εµπορικής χρήσης σχεδίων 
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6.1.1 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης  προς επιχειρήσεις 

Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά κατηγορία έρευνας και ανάλογα µε το µέγεθος 
της επιχείρησης, και τον αριθµό και το είδος των συνεργαζόµενων φορέων 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Κατηγορία Έρευνας 
Μικρές 
επιχ/σεις 

Μεσαίες 
επιχ/σεις 

Μεγάλες 
επιχ/σεις 

Βασική Έρευνα έως 100% έως 100% έως 100% 

Βιοµηχανική Έρευνα έως 70% έως 60% έως 50% 

Βιοµηχανική Έρευνα, εφόσον καλύπτεται 

µία από τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Το σχέδιο προβλέπει πραγµατική συνεργασία 
µεταξύ δυο  τουλάχιστον ανεξάρτητων µεταξύ 
τους επιχειρήσεων και πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) καµία µεµονωµένη 
επιχείρηση δε φέρει πάνω από το 70% των 
επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας, 
και β) το σχέδιο περιλαµβάνει συνεργασία µε 
τουλάχιστον µια ΜµΕ ή διεξάγεται σε δυο, 
τουλάχιστον, διαφορετικά κράτη-µέλη, ή 

2. Το σχέδιο προβλέπει πραγµατική συνεργασία 
µεταξύ µιας επιχείρησης και ενός ερευνητικού 
φορέα και πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) ο ερευνητικός φορέας 
αναλαµβάνει τουλάχιστον το 10% των 
επιλέξιµων δαπανών, και β) ο ερευνητικός 
φορέας έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύσει τα 
αποτελέσµατα του ερευνητικού σχεδίου στο 
βαθµό που απορρέουν από την έρευνα που 
διεξήγαγε ο ίδιος, ή  

3. τα αποτελέσµατα του σχεδίου διαδίδονται 
ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών 
διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε 
επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται 
σε αρχεία αποθήκευσης µε ελεύθερη πρόσβαση 
(βάσεις δεδοµένων οι οποίες προσφέρουν σε 
όλους πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά 
δεδοµένα) ή µέσω δωρεάν λογισµικού ανοικτής 
πηγής 

Προσοχή: σηµειώνεται ότι για τις προϋποθέσεις 
1 και 2, η υπεργολαβία δε θεωρείται πραγµατική 
συνεργασία. 

έως 80% έως 75% έως 65% 

                                                                                                                             
επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το 
επιλέξιµο κόστος. 
Η πειραµατική παραγωγή και δοκιµή των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών 
είναι επίσης επιλέξιµη, εφόσον δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να µεταποιηθούν για 
χρήσεις βιοµηχανικές εφαρµογές ή εµπορία. 
Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, διεργασίες µεταποίησης, υπάρχουσες 
υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες σε εξέλιξη, ακόµη και αν οι αλλαγές αυτές αποτελούν, 
ενδεχοµένως, βελτιώσεις.  
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Πειραµατική Ανάπτυξη έως 45% έως 35% έως 25% 

Πειραµατική Ανάπτυξη, εφόσον καλύπτονται 

οι προϋποθέσεις 1 ή 2  του αυξηµένου ύψους 

ενίσχυσης βιοµηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω). 

έως 60% έως 50% έως 40% 

Πίνακας 4: Εντάσεις ενίσχυσης για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης 

6.1.2 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς ερευνητικούς φορείς  

Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης προς τους ερευνητικούς φορείς µπορεί να ανέλθει 
σε 100% των επιλέξιµων δαπανών για κάθε είδος ενισχυόµενης δραστηριότητας, 
εφόσον προκύπτει από το υποβαλλόµενο έργο ότι αφενός η ενισχυόµενη 
δραστηριότητα εµπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού 
φορέα οι οποίες δεν αποτελούν οικονοµική δραστηριότητα και αφετέρου τα 
αποτελέσµατα του ενισχυόµενου σχεδίου µπορούν να διαδοθούν ευρέως, και τυχόν 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του 
ερευνητικού φορέα ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, ή ακόµη και αν παρέχονται τα 
αποτελέσµατα στη συνεργαζόµενη επιχείρηση, από την αξιοποίησή τους δεν 
παράγονται ωστόσο άµεσα εµπορικά προϊόντα και οφέλη στην επιχείρηση. Το ίδιο 
ισχύει αν τα έσοδα από οικονοµικές δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα όπως 
έσοδα από παραχώρηση αδειών εκµετάλλευσης, δηµιουργίας τεχνοβλαστών και 
άλλων µορφών αξιοποίησης της παραγόµενης γνώσης, επανεπενδύονται στις 
πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα. 
 

• Ο ερευνητικός φορέας, εφόσον προκύπτουν άµεσα οικονοµικά και εµπορικά 
οφέλη από τη συνεργασία µε µια επιχείρηση, λαµβάνει από την 
επωφελούµενη επιχείρηση αµοιβή αντίστοιχη προς την τιµή της αγοράς για τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη δική του 
δραστηριότητα στο πλαίσιο του ενισχυόµενου έργου και τα οποία µεταβιβάζει 
στις επιχειρήσεις, εφόσον προκύπτουν.  

 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το έργο που υλοποιείται από τους 
ερευνητικούς φορείς θεωρείται ως οικονοµική δραστηριότητα και δεν εµπίπτει στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, τότε οι ερευνητικοί φορείς θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
µε ανώτατη ένταση ενίσχυσης ίση µε αυτήν των επιχειρήσεων ανάλογα µε το είδος 
της ενισχυόµενης δραστηριότητας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Συγκεκριµένα, ο 
ερευνητικός φορέας θα ενισχύεται κατ’ ανώτατο µε βάση το ποσοστό που 
προβλέπεται για το είδος της επιχείρησης (µικρή, µεσαία ή µεγάλη), η οποία 
ωφελείται από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς του ή/και από το είδος της 
έρευνας ή/και από το σταθµισµένο µέσο όρο αυτών. Το υπόλοιπο ποσοστό του 
προϋπολογισµού του  έργου (ιδία συµµετοχή) θα καλύπτεται από ίδιους πόρους ή 
από πόρους συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. 

6.1.3 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προς τεχνολογικούς και 
λοιπούς φορείς 

Οι τεχνολογικοί φορείς της ΓΓΕΤ θα χρηµατοδοτούνται ανάλογα µε το καθεστώς 
τους, δηλαδή, αν είναι επιχειρήσεις ή ερευνητικοί φορείς, µε βάση όσα αναφέρονται 
ανωτέρω. 
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Η ενίσχυση για τους λοιπούς φορείς, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆, οργανισµοί 
τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης9, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
σωµατεία, σύνδεσµοι, ενώσεις κλπ, θα κυµαίνεται  από 50%  έως 100% ανάλογα µε 
την περίπτωση και το είδος της δραστηριότητας σε όσους φορείς εµπίπτουν στους 
περιορισµούς των κρατικών ενισχύσεων10. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των 
λοιπών φορέων  δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του συνολικού προϋπολογισµού του 
έργου. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει α/για τα δηµόσια Νοσοκοµεία και τα κέντρα 
αυτών, όταν συµµετέχουν σε έργα των  τοµέων  της Υγείας, Βιοτεχνολογίας, 
Νανοτεχνολογίας, ΤΠΕ,  β/ για τα µουσεία όταν συµµετέχουν σε έργα των τοµέων 6.2 
(Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς) γ/ για τους φορείς του 
άρθρου 12 του Νόµου 3297/23.12.2004. 

 
6.2 Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας  

 
Οι ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας αφορούν στη χρηµατοδότηση 
τεχνικών µελετών σκοπιµότητας για την προετοιµασία βιοµηχανικής έρευνας ή 
πειραµατικής ανάπτυξης. 

 
Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ανά είδος φορέα είναι η εξής: 

• για ΜµΕ, το 75% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για την προετοιµασία 
δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και το 50% των επιλέξιµων δαπανών για 
µελέτες για την προετοιµασία δραστηριοτήτων πειραµατικής ανάπτυξης, 

• για µεγάλες επιχειρήσεις, το 65% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες για την 
προετοιµασία δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και το 40% των επιλέξιµων 
δαπανών για µελέτες για την προετοιµασία δραστηριοτήτων πειραµατικής 
ανάπτυξης. 

• Για ερευνητικούς, δηµόσιους και λοιπούς φορείς, εφόσον πρόκειται για µη 
οικονοµικές δραστηριότητες, έως 100%. Για οικονοµικές δραστηριότητες ισχύουν 
τα ποσοστά των επιχειρήσεων. 

 
6.3 Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ 

 
Οι ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν σε 
δαπάνες των ΜµΕ, που συνδέονται µε την απόκτηση και επικύρωση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ή και των δηµόσιων 
ερευνητικών κλπ φορέων.  

 
Η ένταση της ενίσχυσης  µπορεί να είναι ίση µε εκείνη για ενισχύσεις σε σχέδια 
έρευνας και ανάπτυξης (βλ ανωτέρω 6.1), σχετικά µε τις ερευνητικές δραστηριότητες 
που καταρχήν οδήγησαν στη σύσταση των υπόψη δικαιωµάτων βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

 
6.4. Σώρευση ενισχύσεων 

 
Για την πιθανή σώρευση ενισχύσεων σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο Άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για κάθε 
ενισχυόµενο σχέδιο/δραστηριότητα θα λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των 
δηµόσιων µέτρων στήριξής του, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη αυτή 

                                            
9
 Σηµειώνεται ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες θεωρούνται επιχειρήσεις και ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην ενότητα 6.1.1 
10

 Για τους δηµόσιους φορείς, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων νοσοκοµείων και τους 
φορείς του άρθρου 12 του νόµου 3297/23.12.2004 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, το 
ποσοστό ενίσχυσης για µη οικονοµικές δραστηριότητες, µπορεί να ανέλθει και στο 100%. 
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χρηµατοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές. Πιο 
συγκεκριµένα: 
 

• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης µπορούν να σωρευθούν  µε οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις 
απαλλάσσονται βάσει του Κανονισµού εφόσον τα εν λόγω µέτρα ενίσχυσης 
αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιµες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης µπορούν να σωρευθούν µε άλλες ενισχύσεις που απαλλάσσονται 
δυνάµει του Κανονισµού ή ενισχύσεις de minimis (που πληρούν τις 
προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006) 
ή µε άλλη κοινοτική χρηµατοδότηση που αφορά τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες – 
µερικώς ή πλήρως επικαλυπτόµενες –, µόνο εφόσον η σώρευση αυτή δεν 
οδηγεί σε υπέρβαση της ανώτατης έντασης ή του ανώτατου ποσού ενίσχυσης 
που ισχύει για τις ενισχύσεις αυτές βάσει του Κανονισµού. 

 
Για επιπλέον προβλέψεις, οι οποίες αφορούν σώρευση των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης µε ενισχύσεις υπέρ εργαζοµένων µε 
αναπηρία, ενισχύσεις µε τη µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή ενισχύσεις για νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόµενοι παραπέµπονται στο Άρθρο 7 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. 
 

 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής: 
1. Για ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαµβανοµένης της 
πειραµατικής ανάπτυξης 

• ∆απάνες προσωπικού 

• ∆απάνες για όργανα και εξοπλισµό 

• ∆απάνες για κτίρια 

• ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας  

• ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει (από φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 

• Συµπληρωµατικές δαπάνες 

• ∆απάνες αναλωσίµων 
ή και 

2. Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας 
3. Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜµΕ 
 
 

8.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων περιλαµβάνει τον προκαταρκτικό έλεγχο 
(ως προς την επιλεξιµότητα των προτάσεων σε σχέση µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της προκήρυξης) και την κύρια αξιολόγηση και ιεράρχηση των 
προτάσεων. Η κύρια αξιολόγηση αποτελείται από 3 στάδια: α/την αξιολόγηση των 
επιλέξιµων προτάσεων από δυο ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, β/την αξιολόγηση 
των προτάσεων «ανά θεµατική» περιοχή από µικτές επιτροπές εµπειρογνωµόνων, 
γ/την επεξεργασία των στοιχείων από το προηγούµενο στάδιο από την Υπηρεσία και 
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τη διαµόρφωση της τελικής εισήγησης για έγκριση από το Γενικό Γραµµατέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: 
 
α. Επιστηµονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόµενου έργου (0-35 
µονάδες) 

 

α/α 
 

Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Α 
Βαθµολογία 

1 

 

Η βασιµότητα της ιδέας και η ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του 
προτεινόµενου έργου 
 

0 – 6 

2 

 

Η ποιότητα και καταλληλότητα της προτεινόµενης επιστηµονικής 
µεθοδολογίας και του πλάνου εργασίας για την υλοποίησή της 
καθώς και η πληρότητα και αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 
υλοποίησης (υποχρεώσεις επιµέρους φορέων και χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης) 
 

0 – 9 

3 

 
Η πρωτοτυπία και καινοτοµία της πρότασης σε σχέση µε την 
υπάρχουσα επιστηµονική και τεχνολογική στάθµιση(state-of-the-art), 
καθώς και η πρόοδος πέρα από αυτή που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του έργου 
 

0 – 9  

4 

 

Η επαρκής τεκµηρίωση και ορθότητα των προτεινόµενων ειδών 
έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική 
ανάπτυξη), των ενοτήτων εργασίας και της κατανοµής της εργασίας 
µεταξύ των εταίρων 
 

0 – 4 

5 

 

Η σαφήνεια των  παραδοτέων ανά φάση και τελικό παραδοτέο 
(στόχος η παραγωγή άµεσα ή  έµµεσα αξιοποιήσιµου προϊόντος ή 
παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας ή γνώσης)  
 

0 – 7 

Σύνολο 35 

 
β. Εµπειρία και αξιοπιστία της σύµπραξης και ποιότητα, ικανότητα του τρόπου 
υλοποίησης του έργου (0- 30 µονάδες) 
 
 

α/α 
Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Β 

 
Βαθµολογία 

 
 
1 
 

Οργανωτική δοµή, 

 

Η Kαταλληλότητα του οργανωτικού σχήµατος 
διοικητικής/οργανωτικής υποστήριξης και διαχείρισης 
του έργου 
 

0 - 4 
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διοικητική και 
οικονοµική 

υποστήριξη του 
έργου 

 
Η επάρκεια της υποδοµής που διαθέτουν οι φορείς 
για την εκτέλεση του έργου (προσωπικό, υλικοτεχνική 
υποδοµή και εξοπλισµός, οργανωτική δοµή, 
διοικητική και οικονοµική υποστήριξη). Στην 
αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου θα συνεκτιµάται και η 
υποδοµή του υπεργολάβου, εφόσον υπάρχει 
 

0 - 5 

 
Η δυνατότητα οικονοµικής συµµετοχής στο έργο σε 
σύγκριση µε την έκταση των δραστηριοτήτων των 
φορέων (λαµβάνονται υπόψη ισολογισµοί, κύκλος 
εργασιών, κ.λ.π.).    

0 - 5  

 Σύνολο 14 

 
 
2 
 
 
 

Εµπειρία και 
αξιοπιστία 

συµµετεχόντων 
φορέων και ατόµων 

 

Η εµπειρία των  συµµετεχόντων φορέων και των 
ατόµων, στο γνωστικό αντικείµενο του έργου, η 
επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία όπως αυτή 
προκύπτει από τις προηγούµενες και τρέχουσες 
δραστηριότητές τους, από τις συµµετοχές τους σε 
αντίστοιχα ελληνικά και διεθνή προγράµµατα, µε 
έµφαση σε προγράµµατα Ε&ΤΑ,  τις επιστηµονικές 
τους δηµοσιεύσεις, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τη 
συνάφεια των δραστηριοτήτων τους σε σχέση µε το 
αντικείµενο του έργου και το ρόλο που αναλαµβάνουν 
για την υλοποίησή του κ.α. Τα στοιχεία αυτά 
εξετάζονται για τον κάθε συµµετέχοντα χωριστά, στο 
βαθµό που του αντιστοιχεί, αλλά και συνολικά ως 
consortium. Ως προς το τελευταίο εξετάζεται η 
συµπληρωµατικότητά τους, και η κατανοµή εργασιών 
και προϋπολογισµού µεταξύ των συµµετεχόντων και 
ειδικότερα: α/καταλληλότητα και αιτιολογία της 
κατανοµής του προϋπολογισµού τόσο µεταξύ των 
συµµετεχόντων φορέων όσο και στις διάφορες 
κατηγορίες δαπανών, β/ αντιστοιχία κόστους και 
αποτελέσµατος των επιµέρους Ενοτήτων Εργασίας 
και παραδοτέων   

0 -  5 

 

Η εµπειρία του Συντονιστή και του Επιστηµονικού 
Υπευθύνου στην εκτέλεση και στο συντονισµό 
µεγάλων έργων και πολυεπιστηµονικών ερευνητικών 
και τεχνολογικών έργων, καθώς και η προηγούµενη 
εµπειρία τους στη διαχείριση και εκτέλεση ΕΤΑ και 
στην αξιοποίηση  αποτελεσµάτων έργων στο βαθµό 
που αντιστοιχεί στο ρόλο του καθενός.   

0 – 6 

Η προηγούµενη εµπειρία των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και στη διάθεση στην 
αγορά καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών νέων 
στην επιχείρηση ή/και στην αγορά και γενικότερα στην 
παραγωγή-αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από 
προηγούµενη συµµετοχή τους σε σχέδια έρευνας και 
ανάπτυξης  χρηµατοδοτούµενων από τρίτες πηγές 
ή/και από ίδιων πόρων.   
  

0 – 5 



Σελίδα 19 από 20 
 

 Σύνολο 16 

Γενικό σύνολο 
30 

 

 
 
γ. Αποτελέσµατα του προτεινόµενου έργου-Επιπτώσεις (0-35 µονάδες) 
 

α/α 
 

Περιγραφή υποκριτηρίων Οµάδας Γ 
Βαθµολογία 

1 

 
Συνεισφορά του έργου στους στόχους και τις 
επιδιώξεις/αναµενόµενα αποτελέσµατα  της προκήρυξης, 
περιλαµβανοµένου του βαθµού κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. 
 

0 – 7 

2 

 
- Η βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του έργου (προϊόν, 
πρωτοτυπία, καινοτοµία) όπως εκτιµάται από το υποβαλλόµενο 
σχέδιο αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν,  
καθώς και 
- Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου αξιοποίησης ή/και 
διάχυσης (δραστηριότητες ενηµέρωσης, προβολής, διάδοσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού) των Ε&Τ αποτελεσµάτων του έργου 
 

0 – 7 

3 

 
Η ικανότητα των επιχειρήσεων που συµµετέχουν να εκµεταλλευτούν 
τα αποτελέσµατα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις 
διαδικασίες τους 
 

0 - 8 

4 

 

Καταλληλότητα του τρόπου διαχείρισης των πνευµατικών 
δικαιωµάτων που προϋπάρχουν ή/και προκύπτουν από την 
υλοποίηση του έργου. 
 

0 – 6 

5 

 

- ∆ιατήρηση/∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (εντός ή εκτός των 
συµµετεχόντων φορέων) και 
- Συνεισφορά του έργου στην αριστεία, και στην ανταγωνιστικότητα 
της οικονοµίας σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα 
οφέλη του έργου για την οικονοµία και την κοινωνία 
 

0 – 7 
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9. ΕΓΚΡΙΣΗ –ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τις θεµατικές επιτροπές, οι 
προτάσεις που συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία θα καταταχθούν 
σε πίνακα κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά ανά θεµατική περιοχή και πράξη. Σε 
περίπτωση που δύο προτάσεις ισοβαθµούν θα έχει προτεραιότητα για 
έγκριση/χρηµατοδότηση εκείνη που αφορά αντικείµενο για το οποίο δεν υπάρχει 
αντίστοιχη πρόταση µε πιο υψηλή βαθµολογία. Αν αυτό δεν ισχύει θα υπερισχύει η 
πρόταση µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στην οµάδα κριτηρίων Α (επιστηµονική και 
τεχνική αρτιότητα του προτεινόµενου έργου). 



Σελίδα 20 από 20 
 

Με βάση τα ανωτέρω, ουσιαστικά για την κάθε θεµατική θα έχουµε ιεραρχηµένες 
προτάσεις ανά πράξη. Στη συνέχεια, και δεδοµένου ότι στην περίπτωση πρότασης 
όπου συµµετέχουν δικαιούχοι από διαφορετικές «Περιφέρειες» η  ∆ηµόσια ∆απάνη 
που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο θα χρεώνεται στο Ε.Π. της Περιφέρειας από την 
οποία  αυτός προέρχεται, µε βάση την ιεράρχηση των προτάσεων και την κατανοµή 
της αιτούµενης ενίσχυσης (∆ηµόσιας ∆απάνης) κάθε πρότασης-συµµετεχόντων 
φορέων ανά Περιφέρεια, καθώς και τη διαθέσιµη ∆ηµόσια ∆απάνη ανά Περιφέρεια, 
όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 1 της ενότητας 1, θα καταρτίζεται πίνακας 
κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης ανά «περιφέρεια» ανάλογα µε τη γεωγραφική 
θέση των συµµετεχόντων.  
Οι προτάσεις θα ιεραρχούνται στον πίνακα αυτό βάσει της συνολικής βαθµολογίας 
τους (ξεκινώντας από την πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία) 
και µέχρι εξάντλησης της διαθέσιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης του Ε.Π. κάθε Περιφέρειας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και την έγκριση 
από το Γενικό Γραµµατέα του καταλόγου των προς χρηµατοδότηση έργων ακολουθεί 
η διαπραγµάτευση µεταξύ στελεχών της ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ και του Συντονιστή του 
Έργου για την οριστική διαµόρφωση του τεχνικού παραρτήµατος των έργων.  
Oι αποφάσεις χρηµατοδότησης-υπαγωγής των έργων, αναπόσπαστο τµήµα των 
οποίων αποτελούν τα τεχνικά παραρτήµατα, υπογράφονται από το Γενικό 
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας ή/και από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι προτάσεις ενίσχυσης/χρηµατοδότησης υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ - ΕΤΑΚ 
τόσο σε έντυπη µορφή (απαιτείται ένα πρωτότυπο) όσο και σε ψηφιακή µορφή 
(απαιτούνται 2 αντίγραφα σε CD ή αντίστοιχο µέσο), σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο 
υποβολής προτάσεων και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Επισηµαίνεται ότι: α/ για την Πράξη Ι, οι προτάσεις υποβάλλονται  στα ελληνικά, στη 
βάση ειδικών εντύπων και β/ για την Πράξη ΙΙ, οι προτάσεις υποβάλλονται  στα 
αγγλικά (πλήρης πρόταση) στη βάση αντίστοιχων ειδικών εντύπων και θα 
συνοδεύονται από συνοπτική παρουσίαση στα ελληνικά. Η αξιολόγηση  των 
προτάσεων  της Πράξης ΙΙ θα γίνεται από το αγγλικό κείµενο. 
Η υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ γίνεται µε ευθύνη του Συντονιστή, ο 
οποίος πρέπει να µεριµνήσει για τη συµπλήρωση του εντύπου υποβολής, τη 
συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έγκαιρη 
κατάθεση/αποστολή τους στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ. Οι προτάσεις των 
ενδιαφεροµένων µπορούν να υποβάλλονται καθηµερινά στη ΓΓΕΤ για όσο διάστηµα 
διαρκεί η εκάστοτε προκήρυξη.  Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 
παράδοσης µε εταιρεία ταχυµεταφορών η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη 
ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕ∆ -ΕΤΑΚ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
προκήρυξη. Η ηµεροµηνία υποβολής πρότασης καθορίζεται από τον αριθµό 
πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόµενο έγγραφο. 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την δράση παρέχονται στον οδηγό εφαρµογής, ο 
οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) µαζί µε όλα τα 
σχετικά έντυπα υποβολής και τα συνοδευτικά έγγραφα. 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως       /     /2009 (καταληκτική ηµεροµηνία) στην εξής 
διεύθυνση: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Μεσογείων 14-18 , 115 27 ΑΘΗΝΑ  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Β. Γέρος, Χ. Μπακολιάς  
Τηλ.: 210 7458172, 210 7458195, 210 7458000 (τηλ.κέντρο) 
e-mail: vgeros@gsrt.gr,  cbakolias@gsrt.gr 


