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 «ΔΡΔΤΝΩ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ», ΔΠΑ 2014 – 2020 (Β’ ΚΤΚΛΟ) 
 

1. ΚΟΠΟ 

Βαζικόρ ζηόσορ ηεο εληαίαο Γξάζεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο δηεζλείο αγνξέο, κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζηελ 
πνηνηηθή θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σν αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ζε 
επηιεγκέλνπο Θεμαηικούρ Σομείρ (Πίλαθαο) ηεο νηθνλνκίαο. Ο πποϋπολογιζμόρ (Γεκφζηα Γαπάλε) ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Β’ Κχθινπ 
αλέξρεηαη ζε 200.000.000€. Η εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη ε Πέμπηη 28 
Μαπηίος 2019 θαη ψξα 18.00 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ Σεηάπηη 29 Μαΐος 2019 θαη ψξα 16:00. 
 

Α/Α ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 

1 ΤΛΙΚΑ & ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

2 ΣΟΤΡΙΜΟ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ 

3 ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

5 ΤΓΔΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ 

6 ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ 

7 ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

8 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 

2. ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Η Γξάζε απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ςθιζηάμενων επισειπήζεων ανεξαπηήηωρ μεγέθοςρ και 
ημεπομηνίαρ ίδπςζηρ θαη ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, 
θαιχπηνληαο ην κέγηζην δπλαηφ θάζκα ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ. Γηθαηνχρνη ηεο Γξάζεο είλαη επισειπήζειρ θαη επεςνηηικοί 
οπγανιζμοί. εκεηψλεηαη φηη, ε επηρείξεζε – δπλεηηθφο δηθαηνχρνο πξέπεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα ιεηηνπξγεί λφκηκα 
(κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα δηαζέηεη ΑΦΜ ή VAT. Γςνηηικοί 
δικαιούσοι «θξαγίδα Αξηζηείαο (Seal of Excellence) γηα επηρεηξήζεηο» είλαη Μικπομεζαίερ ελληνικέρ επισειπήζειρ πνπ έιαβαλ ηε 
θξαγίδα Αξηζηείαο (Seal of Excellence) ζην πιαίζην ηνπ κέζνπ γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 
2020».  

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 600.000 € γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε απφ Δπηρεηξήζεηο  
 1.000.000 € γηα πκπξάμεηο Δπηρεηξήζεσλ κε Δξεπλεηηθνχο Οξγαληζκνχο 
 2.000.000 € γηα Αμηνπνίεζε Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ 
 Ο κέγηζηνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο (θαη ν ηπρφλ επηκεξηζκφο ηνπ αλά ζπλδηθαηνχρνπ / εηαίξν εάλ αθνξά 

νκάδα επηρεηξήζεσλ) είλαη ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οξίδνληαο 2020» γηα 
θξαγίδα Αξηζηείαο (Seal of Excellence) γηα επηρεηξήζεηο. 

 
3. ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΗ 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνπλ ηελ έληαζε ελίζρπζεο, αλά επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα, αλά ραξαθηεξηζκφ ελφηεηαο εξγαζίαο 
θαη αλά κέγεζνο επηρείξεζεο. 

Δπιλέξιμη Γπαζηηπιόηηηα 
Μεγάλερ 

επισειπήζειρ 
Μεζαίερ 

Δπισειπήζειρ 
Μικπέρ 

Δπισειπήζειρ 

Έπγα Έπεςναρ και 
Ανάπηςξηρ 

Βηνκεραληθή Έξεπλα 50% 60% 70% 

Βηνκεραληθή Έξεπλα ππφ πξνυπνζέζεηο 65% 75% 80% 

Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε 25% 35% 45% 

Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε ππφ πξνυπνζέζεηο 40% 50% 60% 

Μειέηε θνπηκφηεηαο 50% 60% 70% 

Καινοηομία για ΜΜΔ - 50% 50% 

ςμμεηοσή ΜΜΔ ζε Δμποπικέρ Δκθέζειρ - 50% 50% 
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4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Δπηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε είλαη νη αθφινπζεο : 

Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ - Άπθπο 25 ηος ΔΔ 651/2014 

1. Γαπάνερ Πποζωπικού 
Δξεπλεηέο, Σερληθνί θαη ινηπνί εξγαδφκελνη, είηε κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, είηε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ έσο 3.000 € κηθηφ θφζηνο αλά αλζξσπνκήλα. 

2. Γαπάνερ Οπγάνων & Δξοπλιζμού 
Γαπάλεο νξγάλσλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. Δίλαη επηιέμηκεο γηα φζν ρξφλν 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν. 

3. Γαπάνερ για Κηίπια και γήπεδα 
Γαπάλεο γηα θηίξηα θαη γήπεδα. Γηα θηίξηα επηιέμηκεο είλαη κφλν νη δαπάλεο απνζβέζεσλ, 
ελψ γηα ηα γήπεδα επηρνξεγείηαη ε εκπνξηθή κεηαβίβαζε ή θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο. 

3. Γαπάνερ ζε εξωηεπικούρ παπόσοςρ 

α) Αλάζεζε έξεπλαο επί ζπκβάζεη. 

β) Γλψζεηο θαη Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο. 

γ) πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (εθπφλεζε κειεηψλ). 

4. Ππόζθεηα Γενικά Έξοδα και λοιπέρ 
λειηοςπγικέρ δαπάνερ 

α) Γαπάλεο ηαμηδηψλ. 

β) Γαπάλεο Γεκνζηφηεηαο. 

γ) Αλαιψζηκα. 

δ) Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο ακνηβήο νξθσηνχ ινγηζηή/ειεγθηή θαη δαπάλεο 
πξνζαξκνγψλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξία. 

5. Γαπάνερ Γιεξαγωγήρ Μελέηηρ κοπιμόηηηαρ 

Δνίζσςζη Καινοηομίαρ ΜΜΔ - Άπθπο 22 ηος ΔΔ 651/2014 

6. Γαπάνερ Καινοηομίαρ 

α) Άπια ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ φπσο απφθηεζε/ επηθχξσζε/ πξνζηαζία δηπισκάησλ 
επξεζηηερλίαο θαη απνλνκή δηθαηψκαηνο σο απνηέιεζκα εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

β) Απφζπαζε πξνζσπηθνχ πςειήο εηδίθεπζεο απφ νξγαληζκνχο έξεπλαο ή απφ κεγάιε 
επηρείξεζε ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

γ) Τπεξεζίεο Καηλνηνκίαο (πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο έσο 200.000 €). 

ςμμεηοσή ΜΜΔ ζε Δμποπικέρ Δκθέζειρ - Άπθπο 19 ηος ΔΔ 651/2014 

7. Γαπάνερ ζςμμεηοσήρ ζε εμποπικέρ 
εκθέζειρ 

Πεξηιακβάλεη ηε κίζζσζε, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε πεξηπηέξνπ. 

 
Οη Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ηεο Παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππιν από ηην έναπξη ηων επγαζιών ηος έπγος. ε ανηίθεηη 
πεπίπηωζη ηο ζύνολο ηος έπγος καθίζηαηαι μη επιλέξιμο ππορ σπημαηοδόηηζη. 
 
 

 Με εθηίκεζε,  

Γηα ηελ ENERGY FINANCIAL GROUP, 
ΣΜΗΜΑ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ 

 

 

 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν απνηεινχλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όια ηα παξαπάλσ ελδέρεηαη λα επηδερζνχλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η Energy Financial Group δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ην παξφλ έξγν ηξνπνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ή αθφκα θαη αθπξσζεί ε νξηζηηθή 

πξνθήξπμε ηνπ. 

Σζιούπη Υαπά 
Financial & Project  
Management Department 
ηει: + 30 210-3822218 (Δζση. 125) 
θαμ: + 30 210-3822213 
θηλ: + 30 6944-720327 
tsiouri@energygroup.gr 

Υπήζηορ Κολιάηζορ 
Manager │Financial & Project  

Management Department 
ηει: + 30 210-3822218 (Δζση. 111) 

θαμ: + 30 210-3822213 
θηλ: + 30 6946-473066 

koliatsos@energygroup.gr 
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