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Πλαίσιο 

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Ταυτότητα της Δράσης 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους 

τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της 

παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Επιμέρους στόχοι της δράσης είναι: 

 Η επικέντρωση των προσπαθειών και πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές 

για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), 

 Η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή 

προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των 

επιχειρήσεων των κλάδων των ειδικών δράσεων και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές,  

 Η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τον παραγωγικό 

ιστό της οικονομίας, την δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των Υδατοκαλλιεργειών, των 

Υλικών, του Πολιτισμού και την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ 

δραστηριοτήτων. 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράση θα πρέπει 

να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις 

ακόλουθες ενισχύσεις: 

 πράξεις / έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης), 

συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας, ενεργειών προβολής / διάχυσης των 

αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια (άρθρο 25 και 30 του ΕΕ 651/2014) 

 προώθησης της καινοτομίας για ΜΜΕ και οργανισμούς έρευνας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014 - 

π.χ. απόκτηση / επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού υψηλής 

ειδίκευσηςαπό οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων κ.α.) 

 συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί 

έρευνας και διάδοσης γνώσεων»,  

β) Επιχειρήσεις και  

γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό») 
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Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα την Ειδική Δράση, από σύμπραξη 

οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη 

οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού. 

Προϋπολογισμός Έργων - Διάρκεια Υλοποίησης  

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δύναται να κυμανθεί από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξι (36) 

μήνες (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης). Ο ανώτατος προϋπολογισμός των έργων 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Ειδική Δράση Συνολικός προϋπολογισμός ανά έργο 

Υδατοκαλλιέργειες 

Α’ Σχήμα 1 Από 200.000€ έως 400.000€ 

Β’ Σχήμα 2 Από 50.000€ έως 200.000€ 

Βιομηχανικά Υλικά 3 Έως 600.000€ 

Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό 4 Έως 1.000.000€ 

1 Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης και ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

2 Σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

3 Σύμπραξη 3-6 φορέων: Τουλάχιστον 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς ή 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς 
4 Σύμπραξη τουλάχιστον μιας επιχείρησης, ενός Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων και ενός φορέα 

πολιτισμού 

Προϋπολογισμός Προγράμματος και Κατανομή 

Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 24.250.000 € και κατανέμεται ως εξής: 

Ομάδα Περιφερειών Υδατοκαλλιέργειες 
Βιομηχανικά 

Υλικά 

Ανοιχτή 
Καινοτομία στον 

Πολιτισμό 

Αττική 971.250 1.100.000 2.423.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος,  

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 
645.750 740.000 1.600.000 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
3.319.050 3.800.000 8.200.000 

Νότιο Αιγαίο 172.200 200.000 428.000 

Στερεά Ελλάδα 141.750 160.000 349.000 

Σύνολο 5.250.000 6.000.000 13.000.000 
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Προθεσμία υποβολής 

Από 15 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου 2017. 

Ποσοστό επιδότησης 

Το είδος της ενίσχυσης που παρέχει η Δράση είναι επιχορήγηση των δαπανών εκτέλεσης ερευνητικού 

έργου. Τα ποσοστά επιχορήγησης ποικίλουν ανάλογα με τη μορφή παρέμβασης αλλά και το μέγεθος της 

επιχείρησης ως ακολούθως:  

Επιλέξιμη δραστηριότητα 
Μεγάλες 

επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές 

επιχειρήσεις 

Έργα Έρευνας και 
Ανάπτυξης 3 

Βιομηχανική Έρευνα 50 / 65% 60 / 75% 70 / 80% 

Πειραματική 
Ανάπτυξη 

25 / 40% 35 / 50% 45 / 60% 

Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50% 

3 Τα υψηλότερα ποσοστά ισχύουν υπό προϋποθέσεις (συνεργατικά σχήματα και διάχυση αποτελεσμάτων) 
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