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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία 
∆ράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας 
«ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 
 
Χρηµατοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020 
Φορέας: ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 
Επιχειρησιακό πρόγραµµα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 
Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια 
Αριθµός πρωτοκόλλου: 1180/356/A2/10-3-2017 
Κατάσταση: Αναµενόµενη 
Προϋπολογισµός (€): 126.000.000,00 € 
Έναρξη Ισχύος: 23/3/2017 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής: 17/5/2017 
Ηµεροµηνία καταχώρησης: 13/3/2017 
Βασικός στόχος της Ενιαίας ∆ράσης «Ερευνώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και 
της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, µε σκοπό τη µετάβαση στην ποιοτική καινοτόµα 
επιχειρηµατικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. 
Οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης µπορούν να υποβάλλονται είτε 
από µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε από οµάδες επιχειρήσεων, είτε από συµπράξεις επιχειρήσεων 
µε ερευνητικούς οργανισµούς. 
Οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που υποβάλλονται προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης 
θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία και να εντάσσονται σε µία 
από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεµβάσεις: 
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
II. Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς 
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 
Βασικός στόχος της παρέµβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η 
υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτοµίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Βασικός στόχος της παρέµβασης «Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς» είναι η 
συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισµών. 
Τέλος, η παρέµβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της 
έρευνας σε επόµενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιµότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσµατα που έχουν 
παραχθεί σε προηγούµενα ερευνητικά έργα. 
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι: 
α) Ερευνητικοί οργανισµοί και «Λοιποί φορείς που αντιµετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισµοί» και 
β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις». 
Eπιλέξιµες κατηγορίες δαπανών: 

1. ∆απάνες προσωπικού. 
2. ∆απάνες οργάνων & εξοπλισµού. 
3. ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα. 
4. ∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συµβάσει, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή 

ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση της αρχής των ίσων 
αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συµβουλευτικές και ισοδύναµες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για το έργο. 

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άµεσο αποτέλεσµα του έργου 
6. ∆απάνες διεξαγωγής µελέτης σκοπιµότητας 
7. ∆απάνες καινοτοµίας 
8. ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις 

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισµός Πρότασης ανά Παρέµβαση σε ευρώ: 
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
200.000 ευρώ εάν συµµετέχει µία επιχείρηση 
350.000 ευρώ εάν συµµετέχουν δύο επιχειρήσεις 
450.000 ευρώ εάν συµµετέχουν τρείς επιχειρήσεις 



500.000 ευρώ εάν συµµετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις 
II Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς 
1.000.000 ευρώ 
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 
2.000.000 ευρώ. 
Ο προϋπολογισµός της ∆ηµοσίας ∆απάνης της Ενιαίας ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται 
σε 280.000.000 ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη) και θα υλοποιηθεί µέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισµός 
(∆ηµόσια ∆απάνη) των παρεµβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ. 
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηµατοδότησης στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέµπτη 23 
Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. 
Για τους επόµενους κύκλους, η ηµεροµηνία έναρξης θα ανακοινωθεί µε σχετική απόφαση. 
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο 
υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας έως και δύο 
εργάσιµων ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
χρηµατοδότησης, στην ∆ράση ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενηµέρωση παρέχονται από: 
- την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Καινοτοµίας (ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριµένα από τα 
παρακάτω στελέχη της ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ: 
κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082 
κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145 
Για ερωτήµατα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα Ερωτήσεων 
και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr. 
- το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενηµέρωση στο 801 11 
36 300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση. 
- τις ιστοσελίδες: 

• της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr 
• της ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr 
• της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και 
• του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr 
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επενάληψη)—[pdf-520 KB]  
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