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ΘΕΜΑ 1 (Επιχορηγήσεις): Προδημοσίευση Δράσης Έρευνας και
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Έχει προδημοσιευτεί από τον Αύγουστο η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που θα αποτελείται από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη ενίσχυσης) 280.000.000€ και θα
υλοποιηθεί με κοινή προκήρυξη για τις τρεις προαναφερθείσες παρεμβάσεις, σε τρεις
κύκλους προκήρυξης, ανά έτος για την περίοδο 2016-2018.
Δικαιούχοι συμμετοχής:
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με
εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος
εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης για αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και σε ερευνητικούς οργανισμούς.
Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση, είτε ομάδες Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους.
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής
μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους
αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι μικρής κλίμακας (δύο έως
τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι επιχείρηση),
καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων, εκ
των οποίων δύο τουλάχιστον να είναι επιχειρήσεις).
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής
μορφής (με τους παραπάνω περιορισμούς).
Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε
έως τρεις προτάσεις κάθε κύκλου ανεξαρτήτως παρέμβασης. Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς
δραστηριότητας είναι : Υλικά , Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές
Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία
& Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα είναι:
1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων

(εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και
λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές).
2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού,
απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
3. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές
εκθέσεις
Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το
ανώτερο όριο προϋπολογισμού που παρουσιάζεται παρακάτω:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεων
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€
Ποσοστά Επιχορήγησης
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην
κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη».

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Έργα έρευνας και
ανάπτυξης

Κατηγορία έρευνας

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
επιχειρήσεις

Βιομηχανική έρευνα

60%

70%

Βιομηχανική έρευνα υπό
προϋποθέσεις

75%

80%

Πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

Καινοτομία
Επιλέξιμη για ΜΜΕ
δραστηριότητα
Συμμετοχή ΜΜΕ σε
εμπορικές εκθέσεις

Κατηγορία έρευνας

50%
Μεσαίες
επιχειρήσεις

50%
Μικρές
επιχειρήσεις

50%

50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες

καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή
2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού
ανοικτής πηγής.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες «βασική έρευνα», «βιομηχανική έρευνα», «πειραματική ανάπτυξη» και
«μελέτες σκοπιμότητας».

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Κατηγορία
έρευνας

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
επιχειρήσεις

Βασική έρευνα

100%

100%

100%

Βιομηχανική
έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική
έρευνα υπό
προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική
ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική
ανάπτυξη υπό
προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη
σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για
ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ
σε εμπορικές
εκθέσεις

0%

50%

50%

Έργα έρευνας
και ανάπτυξης

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή

περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν
τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν
τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού

ανοικτής πηγής.
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες
«πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας».

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Κατηγορία
έρευνας

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
επιχειρήσεις

Πειραματική
ανάπτυξη

25%

35%

45%

Μελέτη
σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε
εμπορικές εκθέσεις

0%

50%

50%

Έργα έρευνας και
ανάπτυξης

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Δείτε την περίληψη του προγράμματος
επιχορήγησης εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστούμε.

ΘΕΜΑ 2 (Επιχορηγήσεις): Προδημοσίευση ειδικής δράσης: «Βιομηχανικά
και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά».
Έχει προδημοσιευτεί από τον Αύγουστο η συγκεκριμένη δράση που αφορά στην
υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς
φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 14.0000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός
της θα ανέλθει σε 20.000.000 €.
Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαιούχοι της δράσης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε
μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικρατείας.

Αριθμός και είδος φορέων

Ελάχιστο ποσοστό
Π/Υ επιχειρήσεων
επί του συνολικού
Π/Υ

Έργα σε Ε&Τ
προτεραιότητες του
υποτομέα Α.Βιομηχανικά
Υλικά

3-6 φορείς.
Min 2 επιχειρήσεις στους 3-4
φορείς.
Min 3 επιχειρήσεις στους 5-6
φορείς

50%

Έργα σε Ε&Τ
προτεραιότητες του
υποτομέα Β.Προηγμένα

3-6 φορείς. Min 2 επιχειρήσεις
στους 3-4 φορείς. Min 3
επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς

50%

Λειτουργικά Υλικά

Ελάχιστο ποσοστό
Π/Υ επιχειρήσεων
Αριθμός και είδος φορέων
Επιλέξιμες Δαπάνες
επί του συνολικού
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες
Π/Υ οργάνων και
εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ποσοστά επιχορήγησης και Π/Υ έργων
Τα έργα που ενισχύονται έχουν κατώτατο Π/Υ 200.000€ και ανώτατο 500.000€ και διάρκεια
υλοποίησης 18 έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με
το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική
έρευνα από 65% - 80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% - 60%. Οι ερευνητικοί
φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
Δείτε την περίληψη του προγράμματος επιχορήγησης εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας
εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστούμε.

ΘΕΜΑ 3 (Ρυθμίσεις δανείων): Ικανοποιητική ρύθμιση στο πλαίσιο
του Κώδικα Δεοντολογίας.
Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, για την
εξόφληση δανείων σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί. Με τον
Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίστηκαν οι πρακτικές που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του
κλίματος εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης, μεταξύ
δανειολήπτη και τραπεζικού ιδρύματος, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να
σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων δανείων.
Στο πλαίσιο του Κώδικα, υποβλήθηκε - προς διαπραγμάτευση με την τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο ατομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο
οικοδομικών υλικών, για διευθέτηση δανείου κεφαλαίου κίνησης ύψους 30.000€. Δείτε εδώ
το αποτέλεσμα.

ΘΕΜΑ 4 (Μείωση Κόστους): Σημαντική μείωση κόστους για έργο
τεχνικής εταιρίας.
Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης για τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων,
αναλύουμε λεπτομερώς τα έξοδα της επιχείρησής σας και προσδιορίζουμε περιοχές για
εξοικονόμηση χρημάτων, χωρίς μείωση της ποιότητας των υλικών ή των υπηρεσιών που
προμηθεύεστε.
Στο πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχουμε σε τεχνική εταιρία, επιτύχαμε
μείωση κόστους κατά 10%, για προμήθειες που αφορούσαν ηλεκτροσυγκολλητά
εξαρτήματα, σωλήνες πολυαιθυλενίου και καλύμματα φρεατίων.
Δείτε λεπτομέρειες της υπηρεσίας εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας εφόσον επιθυμείτε να
συνεργαστούμε.

ΘΕΜΑ 5 (Επιχορηγήσεις): Υποβολή Αιτήσεων στο Νέο
Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Τέθηκαν σε ολιγοήμερη διαβούλευση τα τέσσερα καθεστώτα προκήρυξης του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου και συγκεκριμένα τα καθεστώτα “Γενική
Επιχειρηματικότητα”, “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ”
και “Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους”.

Ο στόχος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού είναι η υποβολή των
προτάσεων για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου
2016, ενώ η προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων για τα καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και στα
καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος
Μεγέθους» στις 28 Απριλίου 2017.
Με τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν
τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.
Δείτε την περίληψη του προγράμματος επιχορήγησης εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας
εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστούμε.
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info@atlantis.net.gr
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