ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής)
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός της πράξης είναι η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται από
δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία 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 Δ.
Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».
Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός
της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 29 εκ. €. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης 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 δημόσιας
δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.
Πίνακας 1: Κατανομή δημόσιας δαπάνης στις Περιφέρειες Στόχου 1 και μετάβασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημόσια Δαπάνη (€)
Περιφέρειες ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
στόχου 1
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο,
4.600.000,00
Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα)
Αττική
10.200.000,00
Περιφέρειες Κεντρική Μακεδονία
3.200.000,00
μετάβασης
Δυτική Μακεδονία
800.000,00
Στερεά Ελλάδα
1.000.000,00
Νήσων Νοτίου Αιγαίου
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
19.800.000,00

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 περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.
Η ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) κάθε δικαιούχου θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας στην οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η επωφελούμενη
παραγωγική μονάδα ή το παράρτημα της επιχείρησης που επωφελείται από το έργο,
ανεξάρτητα από του πού βρίσκεται η έδρα της.
Φορέας υλοποίησης της πράξης «ΠΑΒΕΤ 2013» είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας – Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΓΓΕΤ/ΕΡΕ), η οποία θα
λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της
πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από
δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα.
Στόχο της πράξης αποτελεί η:
προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον
παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και
ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η
ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας
βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του
σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων,
ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η
αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της πράξης είναι:
ο Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/08.02.1985) «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»
Το Π.Δ. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα
η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης»
(ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
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», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 284/2009 του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2009 και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010
ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 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 09-08-2008, Τμήμα 7, άρθρα 30-34, κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα, Ανάπτυξη και
Καινοτομία.
4. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο
πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.
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Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη θα κατανεμηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές ανάλογα με
τον αριθμό των προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση θα έχουν συγκεντρώσει
βαθμολογία μεγαλύτερη του 10, η οποία αποτελεί και το βαθμολογικό κατώφλι επιτυχίας ή
απόρριψης μιας πρότασης. Σε καμία περίπτωση όμως η δημόσια δαπάνη μιας θεματικής περιοχής
δεν θα υπερβεί το 30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης.
Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:
1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
2. Τρόφιμα/ Ποτά
3. Ενέργεια
4. Περιβάλλον
5. Χημικές διεργασίες
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
7. Υλικά
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί
5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν εγχώριες επιχειρήσεις
οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής
της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται
στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία
και δραστηριοποιούνται στους θεματικούς τομείς της Ενότητας 4.
Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/
σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη
περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως Συντονιστής, αλλά
κάθε μία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ.
Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς
εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:
1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004
4. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου
Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται
στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά έργων της πράξης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ
Α.
Β.

Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις
Τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ
12-20 μήνες
12-20 μήνες

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Έως 400.000 €
Έως 800.000 €

Σε κάθε περίπτωση, τα έργα θα πρέπει να έχουν λήξει το αργότερο μέχρι τις 30/06/2015
(συνυπολογιζομένης και ενδεχόμενης παράτασής τους).
Τονίζεται ότι:
Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη
η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων όπου η μια εξ αυτών
ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής). 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
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σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ για το επιμέρους τμήμα του
έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει.
Σημειώνεται ότι εφεξής όπου αναφέρεται στο κείμενο Συντονιστής ή σύμπραξη νοείται και για
τη μεμονωμένη επιχείρηση.
Η επιχείρηση, για λογαριασμό της οποίας ο υπεργολάβος υλοποιεί έρευνα επί συμβάσει,
συνυποβάλλει προσύμφωνο υπεργολαβίας με τον αντίστοιχο φορέα ΕΤΑ. Ο υπεργολάβος
ευθύνεται εξ ολοκλήρου και μόνο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει
σύμβαση υπεργολαβίας. Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον οι
παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερευνητικού
έργου και δεν παρέχονται ή δεν μπορούν να παρασχεθούν με την απαιτούμενη ποιότητα ή με
εύλογο κόστος από αντίστοιχους φορείς στην ελληνική επικράτεια.
Αποδέκτες των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες και
είναι νομικά υπεύθυνες έναντι της ΓΓΕΤ.
Η δαπάνη της υπεργολαβίας από φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του
συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Δικαιούχοι είναι μόνο οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ του ιδιωτικού
ή/και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος
σε σύμπραξη. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων των
δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο
αρχείο.
Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν
τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, η οποία είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
Ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.
Με βάση την ως άνω κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων διαφοροποιείται και το ποσοστό
ενίσχυσης που λαμβάνουν για τα προτεινόμενα έργα (βλ. Ενότητα 6).
Ανεξάρτητη επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη ή ως
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
800/2008.
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μεγάλη επιχείρηση (δεν εμπίπτει στον ισχύοντα
ορισμό των ΜμΕ), προκειμένου να δικαιούται ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 8 του
Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής (ΕΚ αριθ. 800/2008), θα πρέπει να έχει αναλύσει, με
εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου έργου ή δραστηριότητας τόσο με την
υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να
επιβεβαιώνονται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του έργου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της
ενίσχυσης,
β) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του έργου/ της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα
της ενίσχυσης,
γ) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο/ τη
δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,
δ) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη έργου/ δραστηριότητας.
Η σχετική μελέτη θα υποβληθεί και θα αξιολογηθεί μαζί με την πρόταση. Υπογραμμίζεται πως
η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μεγάλης
επιχείρησης από την πράξη.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική χρήση (μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων), όπως παρουσιάζεται στους
δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης
νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική
Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
Δεν θα χρηματοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από άλλες δημόσιες (εθνικές
ή κοινοτικές) πηγές.
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Δεν επιτρέπονται οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια
των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ως προς τη διάσωση και
την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (EE C 244/02 της 1.10.2004).
Εφόσον εγκριθεί η ενίσχυση ενός 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. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
6.1 Επιλέξιμες δραστηριότητες της πράξης
Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:
α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη),
β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ),
γ) προβολής/διάχυσης (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και
δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της
κατηγορίας (β), είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων,
ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρέπει να προβλέπονται σε
όλα τα έργα.
Ειδικότερα, οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν τις εξής κατηγορίες έρευνας:
1. Βιομηχανική έρευνα - Ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται η 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 την βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για
την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων.
2. Πειραματική ανάπτυξη - Ως «πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η
διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και
άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων 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, τεχνικών σχεδίων 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 συνιστούν κατ' ανάγκη
το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να
χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση
μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα
από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος.
Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών είναι επίσης
επιλέξιμες, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για βιομηχανικές
εφαρμογές ή εμπορία.
Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις
που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους,
υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι
τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις
Προϋπόθεση: οι εργασίες ή και τα αποτελέσματα αυτών να είναι πρωτότυπα.
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Κάθε έργο μπορεί να περιλαμβάνει μια είτε και τις δύο κατηγορίες έρευνας (Βιομηχανική
έρευνα ή/και Πειραματική ανάπτυξη).
Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης συνιστούν τον
πυρήνα των έργων και στοχεύουν στην επίτευξη σημαντικής προόδου της παρούσας τεχνολογικής
στάθμισης (state-of-the-art) και στην αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες
πειραματικής ανάπτυξης θα είναι σχεδιασμένες για την απόδειξη της βιωσιμότητας νέων
τεχνολογιών που προσφέρουν πιθανό οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά δεν μπορούν να
αποτελέσουν άμεσα αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης (π.χ. δοκιμή πρωτοτύπων).
6.2 Ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα
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/
επιχείρηση θα υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των παρακάτω αναφερόμενων
ποσοστών ανά τύπο δραστηριότητας/ έρευνας, που διεξάγει ο φορέας.
Όταν ένα έργο περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες/ κατηγορίες έρευνας, η καθεμιά από
αυτές κρίνεται μεμονωμένα αν υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται
παραπάνω, ή σε καμία από αυτές. Συνεπώς, κάθε Ενότητα Εργασίας της πρότασης θα πρέπει να
αντιστοιχίζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας (βιομηχανική έρευνα, ή πειραματική
ανάπτυξη), είτε σε κάποια από τις άλλες δραστηριότητες (κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας).
- Ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης
Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία/είδος έρευνας και
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 3: Εντάσεις ενισχύσεων.

Πειραματική
Ανάπτυξη

Βιομηχανική
Έρευνα

Κατηγορία Έρευνας
Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων
Εφόσον το έργο προβλέπει συνεργασία1 μεταξύ τριών
(3) τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων
και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το
70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου
- υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ
Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή
συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους
επιχειρήσεων
Εφόσον και στην περίπτωση του έργου πειραματικής
ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση της
κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.

Πολύ
Μικρές &
Μικρές
επιχ/σεις

Μεσαίες
επιχ/σεις

Μεγάλες
επιχ/σεις

70%

60%

50%

75%

70%

60%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

- Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ
1

Η Yπεργολαβία δεν θεωρείται πραγματική συνεργασία.
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Οι ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν σε δαπάνες μόνο
των ΜμΕ, που συνδέονται με την απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να είναι ίση με εκείνη για ενισχύσεις σε έργα έρευνας και
ανάπτυξης, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σχετικά με τις ερευνητικές
δραστηριότητες που καταρχήν οδήγησαν στη σύσταση των υπόψη δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
6.3 Σώρευση ενισχύσεων
Για την πιθανή σώρευση ενισχύσεων σε ένα συγκεκριμένο έργο ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο
Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για κάθε ενισχυόμενο έργο/ δραστηριότητα θα
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των δημόσιων μέτρων στήριξής του, ανεξάρτητα από το αν η
στήριξη αυτή χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές.
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για
ενίσχυση στο πλαίσιο της πράξης.
Οι δαπάνες όλων των κατηγοριών θεωρούνται επιλέξιμες για τα εγκεκριμένα έργα εφόσον
προκύπτουν άμεσα από την υλοποίηση του έργου. Η ιδία συμμετοχή του δικαιούχου επιμερίζεται
σε όλες τις κατηγορίες δαπάνης με ίσο ποσοστό.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
α) Δαπάνες προσωπικού
β) Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
γ) Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
ε) Συμπληρωματικές δαπάνες
στ) Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων
ζ) Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ)
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των φορέων
για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από α/ τον προκαταρκτικό έλεγχο, όπου
ελέγχεται η πληρότητα/ επιλεξιμότητα των προτάσεων σε σχέση με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της προκήρυξης και β/ την αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιλέξιμων προτάσεων.
Η αξιολόγηση των προτάσεων, από άποψη επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής αρτιότητας και
σημασίας, θα πραγματοποιηθεί από θεματικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τρία (3) και βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0 έως 20 για το καθένα
από αυτά. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμολογιών
των τριών κριτηρίων, πολλαπλασιασμένων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:
Α. Ποιότητα - αξιοπιστία των επιχειρήσεων (συντελεστής βαρύτητας 25%)
Αξιολογείται το οργανωτικό σχήμα, η δυνατότητα τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης
του έργου, καθώς και η εμπειρία και αξιοπιστία/ καταλληλότητα όλων των συντελεστών του έργου.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εξετάζονται τα ακόλουθα:
Αξιοπιστία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων που προτείνουν το έργο και ικανότητα αυτών να
το υποστηρίζουν διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά και να προωθούν την αξιοποίηση ή/και
διάχυση των αποτελεσμάτων Ύπαρξη και λειτουργία τμήματος R&D ή/και εργαστηρίου ελέγχου
ποιότητας.
Εμπειρία και ικανότητα της ομάδας που θα υλοποιήσει την πρόταση, περιλαμβανομένης της
επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, ιδιαίτερα των ερευνητικών φορέων, καθώς και της
υπάρχουσας υποδομής γενικότερα.
Καταλληλότητα του φορέα εκτέλεσης μέρους του έργου με τη μορφή Υπεργολαβίας και
αιτιολόγηση της επιλογής σε σχέση με το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
Δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων (λαμβάνονται υπόψη ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, αποτελέσματα χρήσης
κ.λ.π.).
Προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο γνωστικό αντικείμενο της
πρότασης, 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 έργα έρευνας και ανάπτυξης
χρηματοδοτούμενων από τρίτες πηγές ή/και από ίδιους πόρους.
Β. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 35%)
Αξιολογείται η πρόταση, ως προς την ποιότητα και αρτιότητά της, την αποτελεσματικότητα και
καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας-τεχνολογίας, την εφικτότητά του και την σαφήνεια
των παραδοτέων. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εξετάζονται τα ακόλουθα:
Ποιότητα και σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου έργου και εναρμόνισή του με τους
στόχους της προκήρυξης
Καινοτομικότητα, σαφήνεια και εφικτότητα του προτεινόμενου έργου.
Ποιότητα και αρτιότητα της πρότασης, περιλαμβανομένης της προτεινόμενης
μεθοδολογίας/τεχνολογίας και της παρούσας τεχνολογικής στάθμισης (state of the art) σε
διεθνές επίπεδο.
Τεχνολογική, παραγωγική και εμπορική σπουδαιότητα του φυσικού αντικειμένου του έργου, σε
σχέση με το κόστος του.
Επαρκής τεκμηρίωση και ορθότητα των προτεινόμενων ειδών έρευνας (βιομηχανική έρευνα,
πειραματική ανάπτυξη) των ενοτήτων εργασίας και της κατανομής της εργασίας μεταξύ των
εταίρων.
Σαφήνεια των παραδοτέων ανά φάση και τελικό παραδοτέο (στόχος είναι η παραγωγή άμεσα ή
έμμεσα αξιοποιήσιμου προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας).
Γ. Επιπτώσεις και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (συντελεστής βαρύτητας 40%)
Αξιολογείται η ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και η
γενικότερη επίδραση του έργου στην παραγωγική διαδικασία/ αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
συμμετεχουσών επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία ή το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εξετάζονται τα ακόλουθα:
Ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας ή να
παράσχουν/εκτελέσουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.
Καινοτομία στην αγορά και επιπτώσεις−οφέλη από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της
πρότασης στις επιχειρήσεις, καθώς και στην οικονομία και κοινωνία γενικότερα .
Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου (προϊόν, πρωτοτυπία, καινοτομία) όπως εκτιμάται
από τα υποβαλλόμενα στοιχεία αξιοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών.
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Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου αξιοποίησης ή/και διάχυσης (δραστηριότητες
ενημέρωσης, προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης του κοινού) των Ε&Τ αποτελεσμάτων
του έργου.
Καταλληλότητα του τρόπου διαχείρισης (ή/και κατοχύρωσης) των πνευματικών δικαιωμάτων
που προϋπάρχουν ή/και προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου.
Δημιουργία ή/και Διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων στην αξιολόγησή της η επιτροπή λαμβάνει
υπόψη της την τεκμηρίωση της δημιουργίας του κινήτρου για την υλοποίηση του ερευνητικού
έργου εκ μέρους τους.
Μέγιστη βαθμολογία πρότασης 20 μονάδες.
Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 10 μονάδων, δεν θα προταθούν για
χρηματοδότηση.
9. ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι προτάσεις θα ιεραρχηθούν από την
υπηρεσία σε πίνακα, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά θεματική περιοχή και περιφέρεια. Σε
θεματική/ τομεακή περιοχή που δύο προτάσεις ισοβαθμούν θα έχει προτεραιότητα η πρόταση με
τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Γ, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα υπερισχύει η
πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Β και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα
υπερισχύει η πρόταση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Α.
Με βάση την κατάταξη των προτάσεων και τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της κάθε θεματικής
περιοχής και κυρίως της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια2, προσδιορίζονται οι προς
χρηματοδότηση προτάσεις της κάθε θεματικής περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τα κονδύλια του
πίνακα 1 (Ενότητα 1). Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων της κάθε περιφέρειας ανά θεματική
γίνεται αναλογικά, με βάση τον αριθμό των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον κάθε θεματικό
τομέα και οι οποίες συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης του 10.
Σε περίπτωση που σε μια περιφέρεια υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια σε μια θεματική περιοχή και
έλλειψη κονδυλίων σε μια άλλη θεματική περιοχή της ιδίας περιφέρειας τότε μεταφέρονται
κονδύλια από την μια θεματική στην άλλη μέχρις εξαντλήσεώς των.
Αν μια πρόταση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί λόγω εξάντλησης της Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.
από το οποίο θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί, προτάσεις με χαμηλότερη συνολική βαθμολογία που
χρηματοδοτούνται από άλλα Ε.Π. μπορούν να προκριθούν για χρηματοδότηση.
Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα εισηγείται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που
προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,
ο οποίος εγκρίνει τον πίνακα των προς χρηματοδότηση προτάσεων και αποστέλλεται έγγραφο στο
Συντονιστή για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασης. Λόγω των ανωτέρω η εισήγηση θα
περιλαμβάνει:
α. προτάσεις για τις οποίες υπάρχουν οι διαθέσιμες δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση
όλων των φορέων από όλες τις περιφέρειες, και
β. προτάσεις σε αναμονή για τη διαθεσιμότητα δημόσιας δαπάνης (reserve list).
Η υπηρεσία θα ξεκινά τις διαδικασίες σύνταξης Τεχνικού Παραρτήματος Έργου (ΤΠΕ) με την
πρώτη κατηγορία προτάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και την κατ’ αρχή έγκριση του
καταλόγου των προς χρηματοδότηση έργων, υποβάλλονται από τον Συντονιστή για λογαριασμό
2

Οι οκτώ (8) περιφέρειες του στόχου 1 θεωρούνται μία περιφέρεια.
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της σύμπραξης και με ευθύνη των φορέων που την απαρτίζουν δικαιολογητικά (καταστατικά
ισολογισμοί, υπεύθυνες δηλώσεις, συμφωνητικά συνεργασίας, συμβάσεις ανάθεσης έργου,
μισθολογικές καταστάσεις, ειδικά έντυπα ΜμΕ). Η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ μεριμνά για τον έλεγχο
της νομιμότητας και την ισχύ των δικαιολογητικών για κάθε πρόταση, καθώς και την πληρότητα
των όρων της προκήρυξης που δηλώθηκαν ότι καλύπτονται από τα μέλη της σύμπραξης στην
ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της πρότασης. Στη συνέχεια συντάσσεται το ΤΠΕ και υπογράφεται η
απόφαση χρηματοδότησης-υπαγωγής του έργου.
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα
συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Η υποβολή της πρότασης γίνεται με ευθύνη του
Συντονιστή, ο οποίος πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της, καθώς και για
την πληρότητά της.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα:
https://apps.gov.gr/minedu/industrial/PABET/
Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εγγραφή στην πλατφόρμα.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων εμπεριέχονται στην πλατφόρμα υποβολής.
Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: platform_support@gsrt.gr
Οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι μοναδικός και θα
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από την επόμενη ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ έως και την Πέμπτη 13/06/2013 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μεσογείων 14-18
115 10 ΑΘΗΝΑ
Τ.Θ. 146 31
Υπεύθυνος πράξης: Δρ. Δ. Πουτούκης (τηλ.: 210 7458136, e-mail: dpoutoukis@gsrt.gr)
Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον εθνικό τύπο και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ
(www.gsrt.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας

καθηγ. Β. Μάγκλαρης
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