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Ξ ΑΜΑΟΚΗΠΩΗΡ ΣΟΞΣΠΓΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ ΙΑΘ ΑΜΑΟΣΝΗΡ
Έρνληαο ππφςε:
1)

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

2)

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν
πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1083/2006, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

3)

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππ. αξ. 1081/2006
Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

4)

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπλίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ
θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108
ηεο πλζήθεο, θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 25: Δληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, φπσο
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ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
5)

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 821/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ινπιίνπ 2014, πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ
ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξάμεηο θαη ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο ησλ
δεδνκέλσλ, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

6)

Σελ χζηαζε 361/2003 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 124 ηεο 20.05.2003) , φπσο ηξνπνπνηείηαη
θαη ηζρχεη,

7)

Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο "Πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη
αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία" (2014/C 198/01) , φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

8)

Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο ΛΔΔ (107(1)-05.2016), φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,

9)

Σν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην
Πιαίζην Αλάπηπμεο) 2014-2020, αξ. απφθαζεο C(2014)3542 final/23.05.2014, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη
ηζρχεη,

10) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 32679/ΔΤΘΤ 333/23.03.2015 (ΦΔΚ 714/Β/24.04.2015) κε ηελ νπνία
αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7
ηνπ Ν. 4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε αξ. πξση. 41544/Γ΄ΚΠ 279/08.12.2000 (ΦΔΚ 1501/2000)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
11) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε µε αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ1822/Β') µε ζέµα "Δζληθνί θαλφλεο
επηιεμηµφηεηαο γηα ηα πξνγξάµµαηα ΔΠΑ 2014-2020 - Έιεγρνη λνµηµφηεηαο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ", φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
12) Σν κε αξηζ. 12078/ΔΤΘΤ/1150/25.11.2015 έγγξαθν ηεο ΔΤΘΤ κε ζέκα: «Πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο
∆ηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ γηα ηα ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ θαη ην
Σ ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ: Δπελδχζεηο ζηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε»,
13) Σν Ν.4314/2014 «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020» (ΦΔΚ 265/Α’), φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
14) Σν

Ν.4310/2014

«Έξεπλα,

Σερλνινγηθή

Αλάπηπμε

θαη

Καηλνηνκία

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο»,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη φπσο ηζρχεη,
15) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 3357/ΔΤ/1338/27.01.2011 θαη ζέκα: "ηνηρεία ζπζηήκαηνο γηα ηνλ
έιεγρν ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ", φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
16) Σν έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ κε αξηζ.
4843/119432/03.11.2015 θαη ζέκα: "Κξηηήξην Γηαρσξηζκνχ",
17) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 126829/EΤΘΤ 1217/21-12-2015 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2784/Β’) θαη ζέκα:
"χζηεκα

δεκνζηνλνκηθψλ

δηνξζψζεσλ

θαη

δηαδηθαζίεο

αλάθηεζεο

αρξεσζηήησο

ή

παξαλφκσο

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014−2020, ζχκθσλα κε ην αξ. 22 ηνπ Ν.4314/2014»,
φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
18) Σνλ Οδεγφ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη RIS3, φπσο θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 115970/13.11.2015
έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
19) Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 18709/ΔΤΑ 413/24-02-2016 (ΦΔΚ 449) θαη ζέκα: "Γηαδηθαζίεο
θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο", θαη εηδηθφηεξα ηα
αλαθεξφκελα ζε «Αμηνιφγεζε» ζην Παξάξηεκα 1, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
20) Σν έγγξαθν ηεο Γ.Γ. Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ κε αξηζ. 17952/ΔΤΑ 382/17.02.2016 θαη ζέκα:
"Γηαρείξηζε Γξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο – RIS3",
21) Σν κε αξηζ. 49939/ΔΤΚΔ1942/13.05.2016 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ κε ζέκα:
«Κξαηηθέο εληζρχζεηο θαη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ – εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ»,
22) Σελ κε αξηζ. 74391/ΔΤΚΔ2634/13.07.2016 Δγθχθιην ηεο ΔΤΚΔ κε ζέκα «Οδεγίεο ζηνπο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020»,
23) Σν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7-7-2010),
24) Σν ΠΓ 140/27.10.2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 233/Α/27.12.2010,
25) Σελ ππ. αξηζκ. 137/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ισαλλίλσλ, κε ηελ νπνία έγηλε ε
αλαθήξπμε ηνπ εθιεγκέλνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ θαη ησλ εθιεγκέλσλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ
πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ,
26) Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ C(2014) 10172 final/18-12-14 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ
Δ.Π. «Ήπεηξνο» 2014-2020 (θσδ. 2014GR16M2OP004),
27) Σελ κε αξ. πξση. 145736/27.01.2015 ΚΤΑ γηα ηελ «Έγθξηζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ ηνπ ΔΠ ΗΠΔΙΡΟΤ 2014-2020, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη,
28) Σελ απφ 14.10.2016 απφθαζε ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Ήπεηξνο», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην
πεξηερφκελν εμεηδίθεπζεο ηεο Γξάζεο 1.2.1.1. ηνπ ΔΠ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ
εληάμεσλ θαη νη ηεζέληεο θαη’ έηνο ζηφρνη, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Γξάζεο φπσο
πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα αλαιπηηθή Πξφζθιεζε έγγξαθν,
29) Σν κε αξηζ. 118050/ΔΤΚΔ3987/08.11.2016 έγγξαθν, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ζεηηθή γλψκε γηα ηελ
πξνθήξπμε ηεο δξάζεο απφ ηελ ΔΤΚΔ,
30) Σν Ν.4443/2016, θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 72, αλαθνξηθά κε «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α’ 265)»,
31) Σελ κε αξηζ. πξση. 1852/13.07.2017 Δηζήγεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ Έθδνζε Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ, κε ηίηιν «Δλίζρπζε
Δπηρεηξήζεσλ γηα εξεπλεηηθά έξγα ζηνπο ηνκείο αγξνδηαηξνθήο, δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, ΣΠΔ, πγείαο θαη
βηνηερλνινγίαο»”,
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ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ

1. Σελ Πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο «Ενίζσςζη Επισειπήζεων για επεςνηηικά έπγα ζηοςρ ηομείρ
αγποδιαηποθήρ, δημιοςπγικήρ βιομησανίαρ, ΟΕ, ςγείαρ και βιοηεσνολογίαρ», ζην
πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1: «Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κε αλάπηπμε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ησλ ΣΠΔ», θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Θεκαηηθφ ηφρν 1: «Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο,
ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο», Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 1b, θαη ζηνλ
Δηδηθφ ηφρν 1: «Αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ
ηεο Πεξηθέξεηαο».
2. Η ζπλνιηθή Δπηρνξεγνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε ηεο Γξάζεο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 6.150.000€. Η Γεκφζηα Γαπάλε ηεο Γξάζεο
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη εηδηθφηεξα απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Ήπεηξνο» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.

3. ην πιαίζην ηεο Γξάζεο εληζρχνληαη εξεπλεηηθά έξγα ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο 36 μηνών κε
κέγηζην π/π ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο έσο ηπιακόζιερ σιλιάδερ εςπώ (300.000€) θαη
εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ δύο (2) επισειπήζειρ και παπαπάνω ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε δεκφζηα
δαπάλε έσο πενηακόζιερ σιλιάδερ εςπώ (500.000€).
4. Γηθαηνχρνη ηεο Γξάζεο είλαη 1) ςθιζηάμενερ επισειπήζειρ και 2)
Φοπείρ Έπεςναρ και
εσνολογίαρ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε ηεο Γξάζεο, ε νπνία
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο Απφθαζεο.
5. Σα Δπελδπηηθά ρέδηα πνπ ζα εληαρζνχλ, ζα πινπνηεζνχλ κε βάζε ηελ Αναλςηική Οπόζκληζη
ηηρ Δπάζηρ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. ηελ Αλαιπηηθή
Πξφζθιεζε ηεο Γξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο,
αμηνιφγεζήο θαη έληαμεο ηνπο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ε δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πινπνίεζεο ηνπο, νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη νη
ινηπνί φξνη ηεο Γξάζεο.
6. Η έληαμε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ.
7. Οη δαπάλεο ζα είλαη επηιέμηκεο μόνον εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ μεηά ηην ημεπομηνία
ςποβολήρ ηηρ ππόηαζηρ.
8. Η

εκεξνκελία

Πιεξνθνξηαθφ

έλαξμεο
χζηεκα

ηεο

ειεθηξνληθήο

Κξαηηθψλ

ππνβνιήο

Δληζρχζεσλ

ησλ

Δπελδπηηθψλ

(www.ependyseis.gr/mis)

ρεδίσλ
νξίδεηαη

ζην
ε

25.07.2017 ώπα 12.00 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο 26.10.2017 ώπα 14.00. Γελ
ηίζεηαη ζέκα πξνηεξαηφηεηαο θαηάζεζεο ησλ θαθέισλ θαζψο ε αμηνιφγεζε γηα ην ζχλνιν ησλ
πξνηάζεσλ ζα μεθηλήζεη κεηά ηηο 26.10.2017.
9. Η Πξφζθιεζε λα δεκνζηεπζεί ζην Πξφγξακκα "ΓΙΑΤΓΔΙΑ" θαη λα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ
(ΔΤΓ ΔΠ ΠΗ) www.peproe.gr, ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr, θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ & ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο www.ependyseis.gr.
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10. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ
ΠΗ, Πι. Πχξξνπ 1, 45221 Ισάλληλα, ζην ηει: 2651360533, θαη email: infoipiros@mou.gr.

Ξ ΑΜΑΟΚΗΠΩΗΡ ΣΟΞΣΠΓΞΡ
ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ ΙΑΘ ΑΜΑΟΣΝΗΡ

Αλέξανδπορ Ταπίηζηρ
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ΟΘΜΑΙΑΡ ΑΟΞΔΕΙΩΜ:
ΓΘΑ ΕΜΕΠΓΕΘΑ:


Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ:
-

Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ,

-

ΔΤΓ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ,

-

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ (ΓΙΑΠ).

ΙΞΘΜΞΟΞΘΗΡΗ:


Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ), Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.



Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
θαη Καηλνηνκίαο (ΔΤΓ ΔΣΑΚ).



Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ).



Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΜΟΚΔ)



Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ:
-

Πξντζηάκελνο ΔΤΓ ΔΠ ΠΗ

-

Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Α’, ΔΤΓ ΔΠ ΠΗ

-

Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Β1’,ΔΤΓ ΔΠ ΠΗ

ΕΡΩΕΠΘΙΗ ΔΘΑΜΞΛΗ:


Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.



Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,



Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ & ΔΠΑ,



Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη ΣΑ



Γξαθείν Γ/ληε Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ΔΠΑ (ΔΑ)



Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΔΤΚΔ).



Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο (ΔΤΘΤ)



Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (ΔΤΑ)



Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο (ΔΤΔ)



Δηδηθή Τπεξεζία ΟΠ



Δηδηθή Τπεξεζία Πηζηνπνίεζεο



Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – Σκήκα Καηάξηηζεο ΠΓΔ



Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ)

ΡΣΜΗΛΛΕΜΑ:
-

Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο:


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΠΙΛΈΞΙΜΔ ΓΑΠΆΝΔ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΜΟ ΜΜΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ΜΜΔ ΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ: ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙI: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙIΙ: ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΚΩΓΙΚΟΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΓ)



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X : ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
(ΛΔΔ)
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ
ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
Ε.Υ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
“Ιπειροσ” 2014-2020
ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 01: «Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ με
ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΨΥΕ»
ΚΕΠΑΨΛΞΘ ΧΨΣΧΣΧ 01 : «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ
καινοτομίασ»
Επενδυτικι Υροτεραιότθτα 1.b: «Υροαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και
καινοτομία, ανάπτυξθ δεςμϊν και ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων ζρευνασ και
ανάπτυξθσ και του τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ μζςω τθσ προαγωγισ επενδφςεων για
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ηιτθςθσ, ςτθ δικτφωςθ, ςτα ςυμπλζγματα φορζων και ςτθν ανοιχτι καινοτομία μζςω ευφυοφσ
εξειδί9κευςθσ, κακϊσ και ςτιριξθ τθσ τεχνολογικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, δοκιμαςτικϊν
δράςεων, ενεργειϊν ζγκαιρθσ επικφρωςθσ προϊόντων, προθγμζνων ικανοτιτων παραγωγισ και
πρϊτθσ παραγωγισ, ειδικά ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, και διάδοςθ των τεχνολογιϊν γενικισ
εφαρμογισ»

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ
«Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ,
δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
Ξωδικόσ Υρόςκλθςθσ: 2267/1.0
ΛΣΩΟΛΣΧ 2017
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ΣΦΛΧΠΣΛ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, οι χρθςιμοποιοφμενοι όροι και ςυντμιςεισ ζχουν τθν
ζννοια που τουσ αποδίδεται κατωτζρω:
ΣΦΣΧ

ΕΥΕΘΓΘΧΘ ΣΦΣΩ

Ανάκτθςθ

Θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από το
λαβόντα.

Αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν ποςό

Ξάκε δαπάνθ ςτθν οποία δεν αντιςτοιχεί ίςθσ αξίασ παραδοκζν προϊόν, ζργο ι
υπθρεςία ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι απόφαςθσ με τθν
οποία αναλιφκθκε θ υποχρζωςθ τθσ δαπάνθσ.

Βιομθχανικι Ζρευνα

Θ ςχεδιαςμζνθ ζρευνα ι κριτικι διερεφνθςθ που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ νζων
γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν ι
υπθρεςιϊν ι για τθ ςθμαντικι βελτίωςθ υφιςτάμενων προϊόντων, διεργαςιϊν ι
υπθρεςιϊν. Υεριλαμβάνει τθ δθμιουργία ςυςτατικϊν ςτοιχείων πολφπλοκων
ςυςτθμάτων και μπορεί να περιλαμβάνει τθν καταςκευι πρωτοτφπων ςε
εργαςτθριακό περιβάλλον ι ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ διεπαφϊν με
υφιςτάμενα ςυςτιματα, κακϊσ και δοκιμαςτικζσ γραμμζσ παραγωγισ, εφόςον
αυτό κρίνεται αναγκαίο για τθ βιομθχανικι ζρευνα, ιδιαίτερα δε για τθν
κατοχφρωςθ τεχνολογίασ πολλαπλϊν εφαρμογϊν.

Δαπάνεσ προςωπικοφ

Ψο κόςτοσ ερευνθτϊν, τεχνικϊν και λοιποφ υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ςτον
βακμό που τα άτομα αυτά απαςχολοφνται ςτο ςχετικό ζργο ι δραςτθριότθτα.

Δθμοςιονομικι διόρκωςθ

Θ ακφρωςθ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ Ξοινοτικισ ι/και τθσ Εκνικισ ςυμμετοχισ ςε
ζνα ζργο ι ςε μία πράξθ.

ΔΛΑΥ

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ Υεριφζρειασ Θπείρου

Δικαιοφχοσ

Δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ που εκτελεί ζργο και λαμβάνει δθμόςια ενίςχυςθ.
Είναι ο τελικόσ αποδζκτθσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. Χτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
δράςθσ ωσ δικαιοφχοσ νοείται κάκε φορζασ που ςυνεργάηεται για τθν υλοποίθςθ
του ζργου.

Δράςθ

Χφνολο ενεργειϊν που πραγματοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που
τίκενται από τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του ΕΥ «ΘΥΕΛΦΣΧ» 2014-2020. Ξάκε
δράςθ, μπορεί να υλοποιείται μζςω μίασ ι περιςςότερων πράξεων.
Ετιςια Πονάδα Εργαςίασ

ΕΠΕ

Ζναρξθ εργαςιϊν

Θ μία (1) ετιςια μονάδα εργαςίασ αντιςτοιχεί ςε ζνα άτομο που εργάςτθκε ςτθν
επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ, με κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ
κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του εξεταηόμενου ζτουσ. Θ εργαςία των προςϊπων
που δεν ζχουν εργαςτεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ι που εργάςτθκαν με
κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ι εποχιακά, υπολογίηεται ωσ κλάςματα ΕΠΕ.
Ψο πρϊτο χρονικά μεταξφ είτε τθσ ζναρξθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν που
αφοροφν τθν επζνδυςθ είτε τθσ πρϊτθσ νομικά δεςμευτικισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ για τθν παραγγελία εξοπλιςμοφ είτε άλλθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ. Θ αγορά γθσ και οι
προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ, όπωσ θ λιψθ αδειϊν και θ εκπόνθςθ μελετϊν

-5-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

ςκοπιμότθτασ, δεν κεωροφνται ζναρξθ των εργαςιϊν.

Ενίςχυςθ/Δθμόςια Δαπάνθ

Ξάκε δθμόςια ςυνειςφορά ςτθ χρθματοδότθςθ πράξεων/ζργων.

Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ Ζργου

άυςικό πρόςωπο το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του
ζργου από επιςτθμονικισ, τεχνικισ και οικονομικισ πλευράσ.

Επιχείρθςθ

Ξάκε μονάδα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί οικονομικι
δραςτθριότθτα.

Ε.Υ.

Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα – ζγγραφο που κακορίηει μια αναπτυξιακι ςτρατθγικι
µε τθ χριςθ ενόσ ςυνεκτικοφ ςυνόλου προτεραιοτιτων.

ΕΦΔ

Ενδιάμεςοσ άορζασ Διαχείριςθσ: Ξάκε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ, που ενεργεί
υπό τθν ευκφνθ μιασ διαχειριςτικισ αρχισ ι αρχισ πιςτοποίθςθσ ι εκτελεί
κακικοντα εξ ονόματοσ μίασ τζτοιασ αρχισ ςε ςχζςθ µε δικαιοφχουσ που υλοποιοφν
πράξεισ.

Λδιωτικι ςυμμετοχι

Ξάκε ςυμμετοχι από ιδιωτικά κεφάλαια για τθν υλοποίθςθ ζργου.

Ξρατικι ενίςχυςθ

Ενίςχυςθ που εμπίπτει ςτο πεδίο του άρκρου 107 τθσ Χυνκικθσ για τθ Οειτουργία
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΧΟΕΕ).

Πελζτθ ςκοπιμότθτασ

Θ αξιολόγθςθ και ανάλυςθ του δυναμικοφ ενόσ ςχεδίου, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ
τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων, αποκαλφπτοντασ κατά τρόπο αντικειμενικό και
ορκολογικό τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ του, τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ
που προκφπτουν από αυτό, κακϊσ και προςδιορίηοντασ τουσ πόρουσ που
απαιτοφνται για τθν εκτζλεςι του και, τελικά, τισ προοπτικζσ επιτυχίασ του.

Σργανιςμόσ ζρευνασ και διάδοςθσ
γνϊςεων

Υράξθ του Ε.Υ.

Σντότθτα (όπωσ πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά ινςτιτοφτα, οργανιςμοί μεταφοράσ
τεχνολογίασ, ενδιάμεςοι φορείσ καινοτομίασ, ερευνθτικοί ςυνεργαηόμενοι φορείσ
με φυςικι ι εικονικι παρουςία), ανεξάρτθτα από το νομικό κακεςτϊσ του
(δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου) ι τον τρόπο χρθματοδότθςισ του, πρωταρχικόσ
ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ ανεξάρτθτθ διεξαγωγι βαςικισ ζρευνασ, βιομθχανικισ
ζρευνασ ι πειραματικισ ανάπτυξθσ ι θ ευρεία διάδοςθ των αποτελεςμάτων των εν
λόγω δραςτθριοτιτων με τθ διδαςκαλία, τθ δθμοςίευςθ ι τθ μεταφορά γνϊςεων.
Χτθν περίπτωςθ που θ οντότθτα αυτι αςκεί επίςθσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, θ
χρθματοδότθςθ, οι δαπάνεσ και τα ζςοδα από τισ οικονομικζσ αυτζσ
δραςτθριότθτεσ πρζπει να δθλϊνονται χωριςτά. Σι επιχειριςεισ που μποροφν να
επθρεάςουν αποφαςιςτικά μια οντότθτα του είδουσ αυτοφ, π.χ. με τθν ιδιότθτα του
μετόχου ι του μζλουσ, δεν επιτρζπεται να ζχουν προνομιακι πρόςβαςθ ςτα
ερευνθτικά τθσ αποτελζςματα.
Ζργο (Ζρευνασ Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ι Ξαινοτομίασ) που υλοποιείται από ζναν ι
περιςςότερουσ δικαιοφχουσ.
Θ απόκτθςθ, ο ςυνδυαςμόσ, θ διαμόρφωςθ και θ χριςθ υφιςταμζνων
επιςτθμονικϊν, τεχνολογικϊν, επιχειρθματικϊν και άλλων ςυναφϊν γνϊςεων και
δεξιοτιτων που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων,
διαδικαςιϊν ι υπθρεςιϊν. Ππορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλεσ
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δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τον εννοιολογικό προςδιοριςμό, τον ςχεδιαςμό και τθν
τεκμθρίωςθ νζων προϊόντων, διεργαςιϊν ι υπθρεςιϊν.

Υειραματικι Ανάπτυξθ

Θ πειραματικι ανάπτυξθ μπορεί να περιλαμβάνει τθν καταςκευι πρωτοτφπων, τθν
επίδειξθ, τθν πιλοτικι λειτουργία, τθ δοκιμι και επικφρωςθ νζων ι βελτιωμζνων
προϊόντων, διεργαςιϊν ι υπθρεςιϊν ςε αντιπροςωπευτικά περιβάλλοντα
πραγματικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ, ςτα οποία ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ ςυνίςταται
ςτθν υλοποίθςθ περαιτζρω τεχνικϊν βελτιϊςεων ςε προϊόντα, διεργαςίεσ ι
υπθρεςίεσ που δεν ζχουν διαμορφωκεί ουςιαςτικά. Εν προκειμζνω, μπορεί να
περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ πρωτοτφπων ι πιλοτικϊν ςχεδίων που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν εμπορικά ςτισ περιπτϊςεισ που τα πρωτότυπα ςυνιςτοφν κατ'
ανάγκθ το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανθρό να παραχκοφν
και να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για ςκοποφσ επίδειξθσ και επικφρωςθσ.
Θ πειραματικι ανάπτυξθ δεν περιλαμβάνει τισ ςυνικεισ ι περιοδικζσ
τροποποιιςεισ ςε υφιςτάμενα προϊόντα, γραμμζσ παραγωγισ, μεταποιθτικζσ
μεκόδουσ, υπθρεςίεσ και άλλεσ λειτουργίεσ ςε εξζλιξθ, ακόμθ και αν αυτζσ οι
τροποποιιςεισ αποτελοφν, ενδεχομζνωσ, βελτιϊςεισ.

Υραγματικι ςυνεργαςία

Θ ςυνεργαςία μεταξφ δφο τουλάχιςτον ανεξάρτθτων μερϊν για τθν ανταλλαγι
γνϊςεων ι τεχνολογίασ ι για τθν επίτευξθ κοινοφ ςτόχου βάςει του καταμεριςμοφ
τθσ εργαςίασ, ςτθν περίπτωςθ που τα μζρθ κακορίηουν από κοινοφ το αντικείμενο
του ςυνεργατικοφ ζργου, ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςι του και αναλαμβάνουν από
κοινοφ τουσ κινδφνουσ, κακϊσ και τα αποτελζςματά του. Ζνα ι περιςςότερα μζρθ
μπορεί να επιβαρφνονται με το πλιρεσ κόςτοσ του ζργου και άρα να απαλλάςςουν
τα λοιπά μζλθ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ του. Θ ζρευνα επί
ςυμβάςει και θ παροχι ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν δεν κεωροφνται μορφζσ
ςυνεργαςίασ.

Χυντονιςτισ (Χυντονιςτισ Φορζασ)

Θ επιχείρθςθ που δρα ωσ κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ςφμπραξθσ υλοποίθςθσ ζργου.

Χφμπραξθ

Χυνεργαςία δικαιοφχων για τθν υλοποίθςθ ζργου.

Ωπεφκυνοσ Χυντονιςμοφ &
Επικοινωνίασ Ζργου

άυςικό πρόςωπο το οποίο πρζπει να προζρχεται από τθν επιχείρθςθ και ζχει τθν
ευκφνθ για το ςυντονιςμό του ζργου ςε επίπεδο διοικθτικό και ςε επίπεδο
επικοινωνίασ μεταξφ των φορζων τθσ ςφμπραξθσ και τθσ ςφμπραξθσ ςυνολικά με
τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του Υρογράμματοσ.

-7-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ
Θ δράςθ «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ
βιομηχανίασ, ΣΠΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ» χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ιπειροσ» (ΕΥ
«Ιπειροσ» ) του ΕΧΥΑ 2014-2020.
Εντάςςεται ςτον Άξονα 01 του ΕΥ «Ιπειροσ» 2014-2020 «Ενίςχυςη τησ περιφερειακήσ
ανταγωνιςτικότητασ με ανάπτυξη τησ καινοτομίασ και των ΣΠΕ» και ειδικότερα ςυμβάλλει ςτον
Ειδικό Χτόχο 1.2.1 «Ανάπτυξη των ςυνεργαςιών μεταξφ ερευνητικών φορζων και επιχειρήςεων τησ
Περιφζρειασ».

1.

ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΣ – ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

Ψο βαςικό νομοκετικό πλαίςιο βάςει του οποίου κα υλοποιθκεί θ δράςθ είναι:
1. Σ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου (αρκ. 110
παρ. 2 ςτοιχ. α, αρκ. 115, αρκ. 125 παρ.2 ςτοιχ. γ και παρ.3, Υαράρτθμα έΛΛ).
2. Σ Ξανονιςμόσ 651/2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με
τθν εςωτερικι αγορά κατ' εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Χυνκικθσ.
3. Σ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ
17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και για τθ
κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ και τθν
απαςχόλθςθ» και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1080/2006.
4. Σ Ρ. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (άΕΞ 265/Α/23.12.2014).
5. Σ Ρ. 4403/2016 «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ των άρκρων 19, 20, 29,
30, 33, 35, 40 ζωσ 46 τθσ Σδθγίασ 2013/34/ΕΕ ςχετικά με «τισ ετιςιεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςυναφείσ εκκζςεισ επιχειριςεων
οριςμζνων μορφϊν, τθν τροποποίθςθ τθσ Σδθγίασ 2006/43/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου
και του Χυμβουλίου και τθν κατάργθςθ των Σδθγιϊν 78/660/EOK και 83/349/ΕΣΞ του
Χυμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 τθσ 29θσ Λουνίου 2013) και ςτισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2014/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 τθσ 15θσ Ροεμβρίου 2014) «για
τθν

τροποποίθςθ

τθσ

Σδθγίασ

2013/34/ΕΕ

όςον

αφορά

τθ

δθμοςιοποίθςθ

μθ

χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και πλθροφοριϊν για τθν πολυμορφία από οριςμζνεσ
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μεγάλεσ επιχειριςεισ και ομίλουσ» και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Ωπουργείου Σικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Ψουριςμοφ» (άΕΞ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το άρκρο 43 «Φυκμίςεισ για
τθν ζρευνα».
6. Θ με αρ. πρωτ. 81986/ΕΩΚΩ 712/31-7-2015 Ωπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ για τα προγράμματα ΕΧΥΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΧΥΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και
Ενδιάμεςουσ άορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
7. Ψα εγχειρίδια Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων 2014-20
και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικαςιϊν και ελζγχου πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων
8. Ψο άρκρο 90 του «Ξϊδικα Ρομοκεςίασ για τθν Ξυβζρνθςθ και Ξυβερνθτικά Τργανα» που
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Υ.Δ. 63/2005 (άΕΞ 98/Α/22-4-2005).
9. Θ με αρικμ. πρωτ. 126829 ΕΩΚΩ 1217(1) Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (άΕΞ 2784/Β’/21-12-2015)
Χφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ
καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014-2020 ςφμφωνα με το αρ.
22 του Ρ.4314/2014.
10. Ψθν υπ’ αρικμ. 32679/ΕΩΚΩ 333/23.03.2015 (άΕΞ 714/Β/24.04.2015) Ωπουργικι Απόφαςθ με
τθν οποία αναδιαρκρϊκθκε θ Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Υ. Υεριφζρειασ Θπείρου,
ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Ρ. 4314/2014 και αντικατάςταςθ τθσ με αρ πρωτ. 41544/ΓϋΞΥΧ
279/08.12.2000 (άΕΞ 1501/2000) Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.
11. Σ Ρ. 3852/2010 «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» (άΕΞ 87/Α/7-7-2010).
12. Ψο Υ.Δ. 140/27.10.2010 «Σργανιςμόσ Υεριφζρειασ Θπείρου» (άΕΞ 233/Α/27.12.2010).
13. Ψθν υπ. αρικμ. 137/2014 απόφαςθ του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου Λωαννίνων, με τθν οποία
ζγινε θ ανακιρυξθ του εκλεγμζνου Υεριφερειάρχθ Θπείρου και των εκλεγμζνων τακτικϊν και
αναπλθρωματικϊν Χυμβοφλων τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου.
14. Ψθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΞ με αρικμό C(2014)10172 final/18.12.2014 που αφορά τθν
ζγκριςθ του ΕΥ “Ιπειροσ” 2014-2020».
15. Ψθν από 14.10.2016 απόφαςθ τθσ Επ. Υαρακολοφκθςθσ του Ε.Υ. «Ιπειροσ», με τθν οποία
εγκρίκθκε θ μεκοδολογία, θ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ εξειδίκευςθσ του ΕΥ, ο
προγραμματιςμόσ των προςκλιςεων και των εντάξεων και οι τεκζντεσ κατ’ ζτοσ ςτόχοι, κακϊσ
και θ μεκοδολογία και τα κριτιρια επιλογισ των πράξεων τθσ εν λόγω δράςθσ.
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16. Σ Ρ. 4310/2014 (άΕΞ 258/Α/8-12-2014 «Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία και
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
17. Σ Ρ. 4386/2016 (άΕΞ 83/Α/11-05-2016) «Φυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».
18. Σι διατάξεισ του Ρ. 1783/1987 (άΕΞ 171Α/1987) για τθν «Πεταφορά τεχνολογίασ εφευρζςεισ,
τεχνολογικι καινοτομία και ςφςταςθ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ».
19. Ψο

ΥΔ

274/2000

(άΕΞ

225/Α/17.10.2000)

“Τροι,

προχποκζςεισ

και

διαδικαςία

χρθματοδότθςθσ (επιχοριγθςθσ ι ςυνδρομισ) ζργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται
από βιομθχανικζσ ι άλλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ" όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει
ςιμερα.
20. Θ Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν
ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01).
Ψο κεςμικό πλαίςιο χοριγθςθσ των κρατικϊν ενιςχφςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι τo άρκρo
25, του τμιματοσ 4 «Ενιςχφςεισ για ζρευνα και ανάπτυξθ και καινοτομία» του Ξανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικμ. 651 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Λουνίου 2014 για τθν κιρυξθ οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων
ωσ ςυμβατϊν με τθν κοινι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ Χυνκικθσ (Γενικόσ
Ξανονιςμόσ Απαλλαγισ κατά κατθγορία) L 187/1 τθσ 26-6-2014.
Χθμειϊνονται τα εξισ:
1. Σι επιχειριςεισ που κα ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ κα πρζπει να λαμβάνουν μζριμνα για τθ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 7 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και το
Ψαμείο Χυνοχισ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1083/2006.
2. Θ κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων ςε Πεγάλεσ, Πεςαίεσ, Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ
γίνεται ςφμφωνα με τθ Χφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΞ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV:

τθσ

παροφςασ πρόςκλθςθσ).
3. Ψο κράτοσ υποχρεοφται να αναςτείλει τθν χοριγθςθ νζασ ενίςχυςθσ ςε επιχείρθςθ κατά τθσ
οποίασ εκκρεμεί διαταγι ανάκτθςθσ, κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, με
τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά.
4. Κα πρζπει να τθρθκοφν οι απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ, όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 115-117
και ςτο Υαράρτθμα έΛΛ του ΕΕ1303/2014, ςτο Ξεφάλαιο ΛΛ του Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ
821/2014, ςτον Επικοινωνιακό Σδθγό για το ΕΧΥΑ 2014 – 2020 που εκδόκθκε από τθν

-10-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ του Ωπουργείου Σικονομίασ, Ωποδομϊν, Ραυτιλίασ και
Ψουριςμοφ, το Πάιο του 2015 κακϊσ και οι απαιτιςεισ του Ξαν. 651/2014. Θ υποβολι
αιτιςεων των δικαιοφχων ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ςθμαίνει και αποδοχι από μζρουσ
τουσ των όρων δθμοςιότθτασ.
5. Χτοιχεία των εγκεκριμζνων προσ χρθματοδότθςθ Επενδυτικϊν Χχεδίων, όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτο Υαράρτθμα XII του Ξαν. 1303/2013 και ςτθν κατά περίπτωςθ
εφαρμοηόμενθ

νομικι

βάςθ

του

Ανταγωνιςμοφ,

κα

αποτελζςουν

αντικείμενο

δθμοςιοποίθςθσ.
6. Για τα όρια και τισ μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ποςό τθσ
ενίςχυςθσ.
• δεν επιτρζπεται θ ςϊρευςθ των απαλλαςςόμενων ενιςχφςεων με οποιεςδιποτε άλλεσ
ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ επικαλφπτονται πλιρωσ ι εν
μζρει, εάν το αποτζλεςμα υπερβαίνει τθν υψθλότερθ ζνταςθ ενίςχυςθσ/το υψθλότερο
ποςό ενίςχυςθσ που εφαρμόηεται ςτθν ενίςχυςθ αυτι.
• οι κρατικζσ ενιςχφςεισ που τυγχάνουν απαλλαγισ δυνάμει του ΓΑΞ δεν ςωρεφονται με
οποιεςδιποτε ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που αφοροφν τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ
δαπάνεσ, εάν θ ςϊρευςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υπζρβαςθ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ που
προβλζπεται ςτο κεφάλαιο III του Kαν. 651/2014.
7. Χτθν εκτζλεςθ των ζργων κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι
νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα. Ειδικότερα:
-

Σδθγία 95/46/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 24θσ
Σκτωβρίου για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
αυτϊν.

-

Ρ.2472/97 (άΕΞ Α’ 50) για «τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει ςιμερα.

8. Χτθν διαμόρφωςθ του παρόντοσ οδθγοφ εφαρμογισ ελιφκθςαν υπόψθ οι απαιτιςεισ τθσ
Χτρατθγικισ Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΧΠΥΕ) του ΕΥ «Ιπειροσ» 2014-2020.
9. Σι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςυμβιβάηονται με τθν
εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 παράγραφοσ 2 ι 3 τθσ Χυνκικθσ και
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ του άρκρου 108 παράγραφοσ 3 τθσ
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Χυνκικθσ, εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του Ξεφαλαίου Λ του
Ξαν. (Ε.Ε.) 651/2014.

2.

ΨΑΩΨΣΨΘΨΑ ΨΘΧ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

Θ Υεριφζρεια καλείται να διαμορφϊςει ςτρατθγικι δθμιουργίασ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ,
μζςω τθσ ανάπτυξθσ και αντιςτοίχιςθσ των ιςχυρϊν ςτοιχείων τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ με τισ
ανάγκεσ των επιχειριςεων, για τθν αξιοποίθςθ των νζων ευκαιριϊν και των εξελίξεων τθσ αγοράσ.
Επιδιϊκεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων οι οποίεσ μζςω τθσ
ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μποροφν να προκαλζςουν τον μεταςχθματιςμό του παραγωγικοφ
ςυςτιματοσ, με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό, τθ διαφοροποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ νζων
ευκαιριϊν.
Πζςα ςε αυτό το πλαίςιο, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα
ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ βιομηχανίασ, ΣΠΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ» είναι θ
ενίςχυςθ ζργων ερευνθτικισ ανάπτυξθσ προϊόντων ι και υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου με τουσ εξισ τρόπουσ: ι) μζςω τθσ δυνατότθτασ
διαμόρφωςθσ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων ςυνεργαςίασ επιχειριςεων με κατάλλθλα ακαδθμαϊκά και
ερευνθτικά κζντρα ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν κοινοπραξιϊν μεςοπρόκεςμθσ διάρκειασ, ι ιι) από
επιχειριςεισ οι οποίεσ δφνανται να υλοποιιςουν τζτοιεσ δράςεισ είτε μζςω ςφμβαςθσ με
οργανιςμοφσ ζρευνασ είτε με τα ερευνθτικά τουσ τμιματα, ςτουσ τομείσ που περιλαμβάνονται ςτθ
RIS3 τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, όπωσ ζχει προκφψει μετά και από τθ ςχετικι διαδικαςία
επιχειρθματικισ ανακάλυψθσ και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Υεριφζρειασ Θπείρου (ΕΩΔ Θπείρου) (www.peproe.gr).
Σι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν αφοροφν ςτα κάτωκι αντικείμενα:
 Υαραγωγι, τυποποίθςθ και πιςτοποίθςθ νζων τυροκομικϊν προϊόντων και αντίςτοιχων
διαδικαςιϊν που παράγονται μζςω παραδοςιακϊν μεκόδων τυροκομίασ.
 Ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςτον χϊρο των εξειδικευμζνων τροφίμων από προϊόντα του
φυτικοφ και ηωικοφ κεφαλαίου τθσ Υεριφζρειασ πλθν τθσ τυροκομίασ.
 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα τθσ
αξιοποίθςθσ υποπροϊόντων και παραπροϊόντων.
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 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα των
τροφίμων και ςφγχρονα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ αυκεντικότθτασ τοπικισ προζλευςισ
τουσ
 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (πτθνοτροφεία, βουςτάςια, φάρμεσ,
ςτάνεσ)
 Ανάπτυξθ διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων, λειτουργικϊν τροφίμων και
καλλυντικϊν βαςιςμζνων ςτθν χλωρίδα τθσ περιφζρειασ
 Πελζτθ και ανάπτυξθ προγνωςτικϊν, διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν δεικτϊν (γενικά
βιοδεικτϊν), μελζτθ/ανάπτυξθ/εφαρμογι μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο, όπωσ κινθτζσ
εφαρμογζσ και βιοαιςκθτιρεσ, κακϊσ και ανάπτυξθ εφχρθςτων διαγνωςτικϊν μεκόδων και
εφαρμογϊν βιο-απεικόνιςθσ, βιοπλθροφορικισ – διαχείριςθ πλθροφορίασ και δεδομζνων
Σ Ειδικόσ Χτόχοσ του Ε.Υ. που ικανοποιείται είναι θ ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν μεταξφ ερευνθτικϊν
φορζων και επιχειριςεων τθσ Υεριφζρειασ.
Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει ςφμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Ξανονιςμό (ΓΑΞ) (651/2014) τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Θ δράςθ χρθματοδοτείται από το ΕΥ «Ιπειροσ» 2014-2020 και ειδικότερα
από τον Άξονα Υροτεραιότθτασ (Α.Υ.) 01 «Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ με
ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΨΥΕ».
Θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ των δράςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ανζρχεται ςε 6.150.000 €.
Χυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και από Εκνικοφσ Υόρουσ. Ψο ΕΨΥΑ ςυνειςφζρει ςτθ χρθματοδότθςθ ενιςχφςεων για τθν
τόνωςθ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ περιφερειακϊν
ανιςοτιτων και τθσ υποςτιριξθσ των διαρκρωτικϊν βελτιϊςεων και προςαρμογϊν των
περιφερειακϊν οικονομιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναςυγκρότθςθσ βιομθχανικϊν
περιοχϊν που παρακμάηουν.
Σ κφριοσ ρόλοσ του ΕΨΥΑ είναι θ υποςτιριξθ τθσ μετατροπισ τθσ γνϊςθσ ςε επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ, δθλαδι, θ εφαρμοςμζνθ ζρευνα, θ ςυνεργαςία μεταξφ επιχειριςεων, κζντρων Ε&Α και
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, θ μεταφορά τεχνολογίασ, θ
δθμιουργία γραμμϊν πιλοτικισ παραγωγισ και επικφρωςθσ προϊόντων, θ δθμιουργία πρωτοκόλλων
παραγωγισ και άλλεσ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ.

-13-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αφορά τθ δράςθ 1.2.1.1.Α «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα
ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ βιομηχανίασ, ΣΠΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ», όπωσ
εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του ΕΥ «Ιπειροσ» 2014-2020.
Χε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ επιχείρθςθσ με Σργανιςμό ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, ο κφριοσ
εταίροσ του ζργου κα πρζπει να είναι θ επιχείρθςθ (Δικαιοφχοσ), ζχοντασ τθν ευκφνθ για τθν άρτια
υλοποίθςθ του ζργου.
Ξάκε Δικαιοφχοσ ζχει δικαίωμα ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ μόνο πράξεων τισ οποίεσ πρζπει να
αποδείξει κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ ότι κα μπορζςει να υλοποιιςει. Χε περίπτωςθ κετικισ
αξιολόγθςθσ περιςςοτζρων κα κλθκεί να αιτιολογιςει επαρκϊσ τον τρόπο τθσ υλοποίθςισ τουσ.
Θ αξιολόγθςθ των ζργων κα γίνει ςε ζναν κφκλο.
Σι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ των προτάςεων, ζχει ωσ εξισ:
Ζναρξθ υποβολισ προτάςεων

Οιξθ υποβολισ προτάςεων

12.00 - 25/07/2017

14.00 - 26/10/2017

Θ ΕΩΔ Θπείρου διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ των ανωτζρω θμερομθνιϊν και κατανομισ των
ποςϊν με βάςθ τθν πορεία υλοποίθςθσ των ζργων. Ξάκε τροποποίθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων κα
δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΥ «Ιπειροσ» 2014-2020 (www.peproe.gr) και του ΕΧΥΑ
(www.espa.gr).
Θ δράςθ υλοποιείται ςε όλα τα ςτάδια (υποβολι, αξιολόγθςθ, ενςτάςεισ, υπαγωγι, ζλεγχοσ,
πιςτοποίθςθ, τροποποίθςθ, πλθρωμι, ζλεγχοσ μακροχρονίων υποχρεϊςεων κ.λ.π.) μζςω του
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (Υ.Χ.Ξ.Ε.), θ πρόςβαςθ ςτο οποίο δίνεται ςτουσ
δικαιοφχουσ των ενιςχφςεων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.ependyseis.gr/mis και ςτο οποίο
υποχρεωτικά οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων υποβάλλουν το ςφνολο των αιτθμάτων προσ τθν ΕΩΔ
Υεριφζρειασ Θπείρου (ΕΩΔ Θπείρου) (π.χ. αιτιματα υποβολϊν, ενςτάςεισ, αιτιματα ελζγχου,
αιτιματα τροποποίθςθσ κ.λ.π.).

Ξωδικόσ πρόςκλθςθσ
Ψίτλοσ και περιγραφι Δράςθσ

2267/1.0
Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ
αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ

Υροτεραιότθτα «ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ»

«Αγροδιατροφι», «Ωγεία-Ευεξία», «ΨΥΕ», «Δθμιουργικι βιομθχανία»

Δείκτεσ εκροϊν

CO26: «Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά
ινςτιτοφτα», ςυνολικόσ ςτόχοσ ΕΥ: 30
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CO02: «Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ»,
ςυνολικόσ ςτόχοσ ΕΥ: 30
Ψ4223: «Αρικμόσ πατεντϊν (PCT patents)», ςυνολικόσ ςτόχοσ ΕΥ: 5
Γεωγραφικζσ Ενότθτεσ υλοποίθςθσ
Χυνολικι διακζςιμθ Δθμόςια
Δαπάνθ
Ανϊτατο όριο κατανομισ ςυνολικισ
διακζςιμθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ
Ξατθγορία ενίςχυςθσ
Είδοσ παρεχόμενων ενιςχφςεων
Ξακεςτϊσ ενίςχυςθσ
Ψαμείο

3.

Υεριφζρεια Θπείρου
6.150.000 €
6.150.000 €
Ερευνθτικά ζργα
Επιχοριγθςθ (Grant)
651/2014 ΓΑΞ/SA
ΕΨΥΑ

ΦΣΦΕΛΧ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

άορζασ πρόςκλθςθσ δράςθσ είναι θ ΕΩΔ Θπείρου. Θ υποδοχι και αξιολόγθςθ των προτάςεων,
κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ενταγμζνων ζργων, κα γίνει από τθ Δ/νςθ
Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ (ΔΛΑΥ) Υεριφζρειασ Θπείρου που ζχει οριςτεί ωσ Ενδιάμεςοσ
άορζασ Διαχείριςθσ (ΕάΔ) με τθν υπ’ αρικμ. 746/23-03-2017 του Υεριφερειάρχθ Θπείρου (άΕΞ
1107/Β/30-03-2017).
Θ παροφςα δράςθ υλοποιείται από τθν ΕΩΔ Θπείρου και τθ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ
(ΔΛΑΥ) Υεριφζρειασ Θπείρου, με βάςθ το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ του ΕΧΥΑ
2014-2020. Σι αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΩ∆ Θπείρου, οι οποίεσ κα ανατεκοφν ςτθ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
Υρογραμματιςμοφ (ΔΛΑΥ) υπό τθν άμεςθ εποπτεία και τον ζλεγχο τθσ ΕΩ∆ Θπείρου, κακορίηονται
και περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Απόφαςθ Σριςμοφ τθσ ωσ ΕάΔ (άΕΞ 1107/Β/30-03-2017).

4.

ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ – ΣΦΣΛ & ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ

Α. ίσ «Δικαιοφχοσ Φορζασ» χαρακτθρίηεται το νομικό πρόςωπο (Επιχείρθςθ, Ερευνθτικόσ φορζασ)
που φζρει τθν ευκφνθ ζναντι τθσ ΕΩΔ Θπείρου για τθν καλι εκτζλεςθ του τμιματοσ του ζργου
(ςε περίπτωςθ ςυνεργατικοφ ςχιματοσ), που ζχει αναλάβει.
Ανάλογα με τον αρικμό των εταίρων ςε ζνα ζργο, θ ΔΛΑΥ εκδίδει Απόφαςθ Ζνταξθσέρθματοδότθςθσ του ζργου με ξεχωριςτά υποζργα ανά εταίρο. επίςθσ, θ ΔΛΑΥ δφναται να
τροποποιεί τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ-έρθματοδότθςθσ του ζργου, όςο αναφορά τθν υποκατάςταςθ
ςυμμετζχοντοσ εταίρου ςε περίπτωςθ ςχετικοφ αιτιματοσ του κυρίου εταίρου του ζργου.

-15-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Β. Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ του Ζργου προζρχεται από τον Δικαιοφχο άορζα και ζχει τθν γενικι
εποπτεία του τμιματοσ του ζργου, που ζχει αναλάβει να εκτελζςει ο άορζασ του. Χτισ
αρμοδιότθτζσ του ςυμπεριλαμβάνονται θ ευκφνθ τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ υποςτιριξισ
του ζργου, ο ςυντονιςμόσ των δραςτθριοτιτων του άορζα του με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του
ζργου. Σ Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ του ζργου κάκε άορζα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να
ςυγκεντρϊνει τα δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, κακϊσ και τθν τιρθςθ όλων
των παραςτατικϊν, που αφοροφν το ζργο.
Γ. Σ Χυντονιςτισ Φορζασ του ζργου ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ είναι θ επιχείρθςθ και είναι υπεφκυνοσ
για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ για τθν επικοινωνία με τθ ΔΛΑΥ κακϊσ και για τθν
αρτιότθτα των παραδοτζων του ζργου.
Δ. Δικαιοφχοι, που δφνανται να τφχουν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
δράςθσ, είναι οι παρακάτω φορείσ:
1) Επιχειριςεισ: κάκε μονάδα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί οικονομικι
δραςτθριότθτα,
Σι βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων που υποβάλλουν πρόταςθ, είναι οι
ακόλουκεσ:
 να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν, μζχρι τθν χρονικι ςτιγμι καταβολισ τθσ
ενίςχυςθσ, κακϊσ και να πραγματοποιιςουν τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ ςτθν Υεριφζρεια
Θπείρου και οι Ξωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ τουσ (ΞΑΔ) να περιλαμβάνονται ςτουσ
οριηόμενουσ ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛΛΛ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
 να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: επιχειριςεισ εταιρικοφ /
εμπορικοφ χαρακτιρα (Ανϊνυμθ Εταιρία, Εταιρία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Σμόρρυκμθ
Εταιρία ι Ετερόρρυκμθ Εταιρία και Λ.Ξ.Ε) και ατομικζσ επιχειριςεισ,
 να μθ βρίςκονται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ,
 να μθν αποτελοφν προβλθματικζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ
Vι: Σριςμόσ προβλθματικϊν ,
 να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ
Επιτροπισ, με τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν
εςωτερικι αγορά,
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 να ζχουν κλείςει μία τουλάχιςτον ετιςια οικονομικι χριςθ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ
τθσ πρόταςισ τουσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ τουσ ι
εμφανίηεται ςτα επίςθμα φορολογικά τουσ ςτοιχεία.
Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ πρόταςθσ οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι δθμόςιοι φορείσ ι δθμόςιοι
οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ, κακϊσ και επιχειριςεισ που εξομοιϊνονται με αυτζσ, ωσ
κφριοι εταίροι.
2) Φορείσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ: κάκε οντότθτα με ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα,
όπωσ πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα, ερευνθτικοί ςυνεργαηόμενοι φορείσ με
φυςικι ανεξάρτθτα από το νομικό κακεςτϊσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου) ι τον τρόπο
χρθματοδότθςθσ, πρωταρχικόσ ςκοπόσ των οποίων είναι θ ανεξάρτθτθ διεξαγωγι βαςικισ
ζρευνασ, βιομθχανικισ ζρευνασ ι πειραματικισ ανάπτυξθσ.
Χτθν πρόταςθ (ςε περιπτϊςεισ ςυνεργαςίασ) δφναται να ςυμμετζχουν ωσ Δικαιοφχοι και
Σργανιςμοί ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων άλλων Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ, εφόςον θ ςυμβολι τουσ
είναι απαραίτθτθ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου, προσ όφελοσ τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου.
Θ ςχεδιαηόμενθ πράξθ πρζπει να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν
πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ερευνθτικοφ ςχεδίου πριν από τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ υποβολισ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Χε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του ερευνθτικοφ ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ
χρθματοδότθςθ.

5.

ΕΥΛΟΕΛΠΣΛ ΨΣΠΕΛΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ

Θ παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων αφορά ςτθν ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ζργων ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (RIS3) τθσ
Υεριφζρειασ Θπείρου, όπωσ προζκυψε και από τθ ςχετικι διαδικαςία Επιχειρθματικισ
Ανακάλυψθσ, που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΩΔ Θπείρου www.peproe.gr.
Σι εν λόγω τομείσ παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δυναμικι για τθν Υεριφζρεια, κακϊσ χαρακτθρίηονται
από ςυγκζντρωςθ επιχειρθματικοφ, καινοτομικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ, το οποίο κα
μποροφςε να τροφοδοτιςει τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα και να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ
προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Συςιαςτικά, προτεραιότθτα ςτουσ εν λόγω τομείσ
αποτελεί θ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ με νζα προϊόντα και δραςτθριότθτεσ, ςτα οποία
μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ςθμαντικζσ τουσ τεχνολογικζσ ικανότθτεσ.
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Υιο ςυγκεκριμζνα οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν αφοροφν ςτα κάτωκι αντικείμενα:
 Υαραγωγι, τυποποίθςθ και πιςτοποίθςθ νζων τυροκομικϊν προϊόντων και αντίςτοιχων
διαδικαςιϊν που παράγονται μζςω παραδοςιακϊν μεκόδων τυροκομίασ.
Υρόκειται για ζνα δυναμικό κλάδο, ςτον οποίο επιχειρείται θ δθμιουργία «πρωτοκόλλων
παραγωγισ», που κα προζρχονται από τθ ςυνεργαςία των εταιρειϊν του κλάδου με
οργανιςμοφσ ζρευνασ, ενςωματϊνοντασ ςφγχρονθ τεχνολογία με ςκοπό τθν παραγωγι
προϊόντων με καλφτερεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ και υγιεινισ και αυξθμζνθσ προςτικζμενθσ
αξίασ.
 Ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςτον χϊρο των εξειδικευμζνων τροφίμων από προϊόντα του
φυτικοφ και ηωικοφ κεφαλαίου τθσ Υεριφζρειασ πλθν τθσ τυροκομίασ
Ενδεικτικά αναφζρονται τα λειτουργικά τρόφιμα, τα ειδικά προϊόντα, τα ενιςχυμζνα
τρόφιμα, κακϊσ και τα τρόφιμα που απευκφνονται ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι
ακλθτζσ και οι αςκενείσ. Ψο μζλλον τθσ βιομθχανίασ τροφίμων κα ςυνδιαμορφωκεί ςε
μεγάλο βακμό από αυτζσ τισ τάςεισ, ενϊ θ ζρευνα και θ υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν κα
αποτελζςουν το όχθμα αντιμετϊπιςθσ των νζων προκλιςεων. Χε αυτό το πλαίςιο, θ
βιομθχανία τροφίμων καλείται να ςυνδυάςει τθν παραγωγι καινοτόμων νζων διατροφικϊν
προϊόντων, με τθ διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ και τθν προςταςία των παραδοςιακϊν
προϊόντων και τεχνικϊν.
Απαιτείται ανάπτυξθ δράςεων που αναδεικνφουν το γενετικό υλικό αυτόχκονων φυλϊν και
τοπικϊν φυτικϊν ποικιλιϊν, με ςτόχο τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων που
διαφοροποιοφνται ωσ προσ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ και ςυςτιματα
παραγωγισ που πλεονεκτοφν για τθν Υεριφζρεια και οδθγοφν ςε παραγωγι
ανταγωνιςτικϊν προϊόντων ηωικισ και φυτικισ παραγωγισ ςτοχεφοντασ ςε ευρφτερεσ
ομάδεσ καταναλωτϊν με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και ευαιςκθςίεσ.
 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα τθσ
αξιοποίθςθσ υποπροϊόντων και παραπροϊόντων
Θ δθμιουργία πρωτοκόλλων και θ πιλοτικι παραγωγι νζων προϊόντων υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ από τθν αξιοποίθςθ με βιοεπεξεργαςία των υποπροϊόντων και
παραπροϊόντων που βρίςκονται ςε αφκονία ςτθν ευρφτερθ περιοχι, παρουςιάηουν
ςθμαντικό πεδίο ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν φορζων με
απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ Υεριφζρειασ ςτουσ
επιλεγζντεσ τομείσ.

-18-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα των
τροφίμων και ςφγχρονα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ αυκεντικότθτασ, αςφάλειασ και
τοπικισ προζλευςισ τουσ
Θ εξάπλωςθ των προϊόντων Υ.Σ.Υ. τόςο ςε Ευρωπαϊκι, όςο και ςε εγχϊρια κλίμακα
ςυγκλίνει με τθν αυξανόμενθ ςτουσ καταναλωτζσ τάςθ προτίμθςθσ για προϊόντα αυκεντικά,
με αναφορζσ ςτθν παράδοςθ τθσ περιοχισ προζλευςθσ, τα οποία επιπλζον διακρίνονται για
τθ ςτακερότθτα των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ τουσ
κατάςταςθσ (π.χ. ζρευνα για νζεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ που αποςκοποφν ςτθν
απενεργοποίθςθ των παραγόντων αλλοίωςθσ των τροφίμων, απενεργοποίθςθ πικανϊν
πακογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανιςμϊν) και για τθν ιχνθλαςιμότθτά τουσ.
Χυνεπακόλουκα, θ πιςτοποίθςθ τθσ γνθςιότθτάσ τουσ αποτελεί εξαιρετικισ ςθμαςίασ
ηιτθμα, τόςο για τουσ παραγωγοφσ, όςο και για τουσ καταναλωτζσ. Χιμερα εφαρμόηονται
διάφορα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ αναγνωριςιμότθτασ των προϊόντων
αυτϊν από τουσ ελεγκτικοφσ φορείσ. Επομζνωσ, κρίνεται αναγκαία θ ανάπτυξθ αναλυτικϊν
τεχνικϊν/μεκοδολογιϊν που κα παρζχουν ςτον παραγωγό και τισ αρχζσ τθ δυνατότθτα
ελζγχου τθσ ορκισ ι μθ επιςιμανςθσ των προϊόντων Υ.Σ.Υ.
Απαιτείται ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων παραγωγισ που οδθγοφνται από επικυμίεσ
και πρότυπα καταναλωτϊν (consumer driven), ϊςτε τα τοπικά προϊόντα με πρότυπεσ
τεχνολογίεσ πιςτοποίθςθσ να διαςφαλίςουν τθν αναγνωριςιμότθτα και τθν ςτακερότθτα ςε
οργανολθπτικά ι ποιοτικά χαρακτθριςτικά ι ιδιότθτεσ που ζλκουν καταναλωτικζσ ομάδεσ
ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάπτυξθ και κατοχφρωςθ τθσ αυκεντικότθτασ
παραδοςιακϊν και ςφγχρονων αγροτικϊν προϊόντων που βοθκά ςτθν αναγνωριςιμότθτα
και ςτθν εμβζλεια των αγορϊν που διεκδικοφν.
 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (πτθνοτροφεία, βουςτάςια,
φάρμεσ, ςτάνεσ)
Θ προςταςία τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (π.χ. ζρευνα για τθν ποιότθτα και το είδοσ
διατροφισ, ςυνκικεσ αποφυγισ αςκενειϊν) αποτελεί ηιτθμα άμεςθσ προτεραιότθτασ για
τον κτθνοτροφικό κόςμο. Οοιμϊδεισ αςκζνειεσ, όπωσ ο μελιταίοσ πυρετόσ των
αιγοπροβάτων που αποτελεί «μόνιμο» πρόβλθμα τθσ κτθνοτροφίασ μαηί με τθ
βρουκζλλωςθ και τθ φυματίωςθ των βοοειδϊν πλιττουν εδϊ και χρόνια το εγχϊριο ηωικό
κεφάλαιο. Σι ανωτζρω αςκζνειεσ ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ που εμφανίςτθκαν τα
προθγοφμενα ζτθ (π.χ. καταρροϊκόσ πυρετόσ, ευλογιά, οηϊδθσ δερματίτιδα των βοοειδϊν,
αφκϊδθσ πυρετόσ, πανϊλθ των μικρϊν μθρυκαςτικϊν, γρίπθ των πτθνϊν) πρζπει να
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αντιμετωπιςτοφν αφενόσ με ζρευνα για νζεσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ, αφετζρου με τθν
ενίςχυςθ με νζεσ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και οργανωτικϊν καινοτομιϊν, ϊςτε να
αποφευχκεί θ απϊλεια ηωικοφ κεφαλαίου.
Θ Υεριφζρεια βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν κτθνοτροφικι τθσ παραγωγι για το
ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα ςτον αγροδιατροφικό τομζα. Ψα κζματα τθσ υγείασ του
ηωικοφ κεφαλαίου και θ διαςφνδεςι τουσ με παραγωγικότθτεσ των εκτροφϊν που υςτεροφν
ςθμαντικά ζναντι των Ευρωπαϊκϊν απαιτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςεων ςε
επίπεδο διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ με πρότυπο τρόπο με παράλλθλθ ανάδειξθ διατροφικϊν
προτφπων, κεμάτων ευηωίασ και περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ. Ψα κζματα τθσ βελτίωςθσ
τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου ςυνδζονται με τθν ερευνθτικι προςπάκεια για αςφαλι
προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ για τον άνκρωπο, για μοναδικά προϊόντα τοπικοφ χαρακτιρα
με διεκνι εμβζλεια, για πρότυπα ςυςτιματα παραγωγισ ειδικϊν κατευκφνςεων υγείασ με
ελάχιςτθ χριςθ αντιβιοτικϊν και με εκρίηωςθ ςυγκεκριμζνων νοςθμάτων που οδθγοφν ςε
προτίμθςθ αυτϊν των προϊόντων από μεγάλεσ εταιρίεσ πϊλθςθσ ςε όλθ τθν υφιλιο.
 Ανάπτυξθ διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων, λειτουργικϊν τροφίμων
και καλλυντικϊν βαςιςμζνων ςτθν χλωρίδα τθσ περιφζρειασ
Ψα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Αάά), που παραδοςιακά χρθςιμοποιοφνται ςε
διάφορεσ μορφζσ τουσ ςτθ μαγειρικι, τθ βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν, ςε
φαρμακευτικζσ χριςεισ και ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν, ςυγκεντρϊνουν τα τελευταία
χρόνια ςυνεχι ηιτθςθ ςτισ οικονομικά αναπτυγμζνεσ χϊρεσ με ζμφαςθ ςτθν Ε.Ε. και τισ
Θ.Υ.Α. Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ςυνεχισ αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ,
όπωσ φάρμακα, καλλυντικά, αλλά και άλλα προϊόντα που περιζχουν φυςικά ςυςτατικά,
κυρίωσ φυτικισ προζλευςθσ. Ζτςι βότανα που παλαιότερα παράγονταν εμπειρικά και ιταν
διακζςιμα, χωρίσ άδεια ι ζλεγχο, από εξειδικευμζνα καταςτιματα ι και υπαίκρια, τϊρα
αποτελοφν βαςικά καταναλωτικά προϊόντα, που παράγονται από πολυεκνικζσ επιχειριςεισ
και πωλοφνται από αλυςίδεσ πολυκαταςτθμάτων. Ακόμθ, τα τελευταία χρόνια,
διαπιςτϊνεται αυξθμζνθ ηιτθςθ για φυτικι βιομάηα, προερχόμενθ κατά βάςθ από Α.ά.ά.,
θ οποία προορίηεται για τθν παραςκευι υγιεινϊν τροφίμων, διαιτθτικϊν προϊόντων, αλλά
και προϊόντων που ςυνδυάηονται με τθ ςωματικι και ψυχικι ευεξία, όπωσ θ
αρωματοκεραπεία.
 Πελζτθ και ανάπτυξθ προγνωςτικϊν, διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν δεικτϊν (γενικά
βιοδεικτϊν), μελζτθ/ανάπτυξθ/εφαρμογι μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
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 Βιοπλθροφορικι / i data anal tics: Εφαρμογι των ΨΥΕ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων
των βιοεπιςτθμϊν και τθν επεξεργαςία βιολογικϊν δεδομζνων (βάςεισ δεδομζνων,
εξόρυξθ και ςυνδυαςμόσ πλθροφορίασ, λογιςμικό και υπθρεςίεσ ανάλυςθσ) για τθν
καλφτερθ κατανόθςθ των ςφνκετων ρυκμιςτικϊν δικτφων χιλιάδων γονιδίων και
πρωτεϊνϊν που ελζγχουν ςθμαντικζσ βιολογικζσ διεργαςίεσ και τθ μεταγραφι των
αποτελεςμάτων τθσ κλινικισ ζρευνασ ςτθν κλινικι πρακτικι.
 Υροθγμζνα μικρο- / νανο- βιοϊατρικά ςυςτιματα και ςυςκευζσ: νζα ςυςτιματα και
ςυςκευζσ τα οποία εκμεταλλεφονται τισ προόδουσ ςτθ μικρο- και νανο- τεχνολογία και
τθσ τεχνολογίασ υλικϊν, όπωσ μικρο-ροικζσ ςυςκευζσ, μικρο- αναλυτικζσ ςυςκευζσ, νανοαιςκθτιρεσ και εμφυτεφςιμεσ ςυςκευζσ, ςυςκευζσ για αυτοματοποιθμζνθ χοριγθςθ
κεραπευτικϊν ουςιϊν, κακϊσ και εφαρμογζσ ρομποτικισ χειρουργικισ.
 Ξλινικζσ και διαγνωςτικζσ εφαρμογζσ με βάςθ τθν πολλαπλι παράλλθλθ αλλθλοφχιςθ
του γονιδιϊματοσ (next eneration sequencin ).
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο, όπωσ κινθτζσ
εφαρμογζσ και αιςκθτιρεσ/ βιοαιςκθτιρεσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ εφχρθςτων
διαγνωςτικϊν μεκόδων, ελζγχουσ παρουςίασ επιβλαβϊν και τοξικϊν ουςιϊν, εκτίμθςθσ
τθσ τοξικότθτασ και εφαρμογϊν βιο-απεικόνιςθσ, πλθροφορικισ και διαχείριςθσ των
δεδομζνων
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
 Βιο-απεικόνιςθ (bio-imaging / biomedical ima in ): Ψεχνολογίεσ μθ επεμβατικισ
απεικόνιςθσ για τθν ανίχνευςθ, διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ νοςθμάτων κακϊσ και
μοριακϊν αλλθλεπιδράςεων ςε ηωντανά κφτταρα, ιςτοφσ, όργανα και οργανιςμοφσ με
μεγάλθ ακρίβεια και ευαιςκθςία. Πθ επεμβατικζσ ι μικρο- επεμβατικζσ προςεγγίςεισ
και τεχνολογίεσ αποτελοφν εξαιρετικά χριςιμα εργαλεία τόςο ςτισ ςυνικεισ
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και κλινικζσ εφαρμογζσ όςο και ςτθν βιο-ιατρικι και
μεταφραςτικι ζρευνα όπου αξιοποιοφνται και για τθν ανάπτυξθ νζων φαρμάκων.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο όπωσ κινθτζσ
εφαρμογζσ και βιοαιςκθτιρεσ (mo ile ealt & iosensor) και ανάπτυξθ εφχρθςτων,
διαγνωςτικϊν μεκόδων.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ και εξειδικευμζνων, καινοτόμων
υπθρεςιϊν για τθ φροντίδα ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, των θλικιωμζνων και τθν
ενίςχυςθ του ιατρικοφ τουριςμοφ.
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 Επεξεργαςία

βιοιατρικϊν

καρδιογραφθμάτων,

ςθμάτων.

Ανάλυςθ

καρδιοτοκογραφθμάτων,

θλεκτρομυογραφθμάτων,

βιοϊατρικϊν

ςθμάτων

-

θλεκτροεγκεφαλογραφθμάτων,

πολυςομνθμογραφθμάτων.

Αυτόματθ

εξαγωγι

ςυμπεραςμάτων και ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων.
 Πζκοδοι ανάλυςθσ ιατρικϊν ςθμάτων με ςκοπό τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε ςυςκευζσ για
τθν παρακολοφκθςθ, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία.
 Ψθλεμετάδοςθ ςθμάτων μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν. Διαχείριςθ βιο-ιατρικϊν ςθμάτων και
ζξυπνεσ μζκοδοι ανάλυςθσ.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν ΨΥΕ με ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ και
υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
χϊρουσ του Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ και των Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν.
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
 Ανάπτυξθ

καινοτόμων

προϊόντων

και

υπθρεςιϊν

ΨΥΕ

και

οπτικοακουςτικοφ

περιεχομζνου, με ζμφαςθ ςτθν εμπειρία τελικοφ χριςτθ και με ςκοπό τθν ανάδειξθ και
προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και του τουριςτικοφ
προϊόντοσ, μζςω τθσ δθμιουργίασ και αξιοποίθςθσ περιεχομζνου, κακϊσ και προθγμζνων
μεκόδων παραγωγισ και διανομισ του.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογϊν ΨΥΕ που προωκοφν τθ ςυνζργεια των
τομζων Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ, και Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν με άλλουσ κεματικοφσ
τομείσ με ςτόχο τθν δθμιουργία νζων αλυςίδων αξίασ.
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν ΨΥΕ για τθν παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, ανάλυςθ,
διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και ενςωμάτωςθ περιεχομζνου με χριςθ καινοτόμων μεκόδων,
ςτουσ τομείσ του Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ και Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν.

Χτουσ εν λόγω τομείσ, οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν, κα πρζπει να αφοροφν ςτθν ακόλουκθ
κατθγορία:
 Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ (αρ. 25 του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το
ενιςχυόμενο μζροσ του ζργου ζρευνασ και ανάπτυξθσ πρζπει να εμπίπτει πλιρωσ ςε μία ι
περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ,
μελζτεσ ςκοπιμότθτασ.
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ΧΘΠΑΡΨΛΞΘ ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ:
Ειδικότερα για τθν περίπτωςθ των προϊόντων του Υαραρτιματοσ Λ τθσ Χυνκικθσ για τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είναι δυνατι θ πειραματικι ανάπτυξθ μζχρι το ςτάδιο τθσ καταςκευισ
πρωτοτφπων. Θ δοκιμι νζων προϊόντων ι διεργαςιϊν ςε αντιπροςωπευτικά περιβάλλοντα
πραγματικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ και θ προςαρμογι τεχνολογικϊν και ερευνθτικϊν λφςεων
ςτθν παραγωγι, εφόςον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει ςτο Υαρ. Λ τθσ Χυνκικθσ
δε μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΨΥΑ και επομζνωσ και ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ, ενϊ εάν το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει ςτο Υαρ. Λ τθσ Χυνκικθσ τότε είναι
δυνατι θ χρθματοδότθςθ από το ΕΨΥΑ και επομζνωσ και ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Ψα προϊόντα του Υαραρτιματοσ Λ τθσ Χ.Ο.Ε.Ε. αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο Υαράρτθμα Χ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Θ κάκε πράξθ μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ, είτε
ςυνδυαςμό περιςςοτζρων.

6. ΕΥΛΟΕΛΠΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ – ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΥΦΑΕΩΡ

6.1. ΕΥΛΟΕΛΠΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ
Από τουσ πόρουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ καλφπτονται οι δαπάνεσ των επιλεγμζνων ζργων κατά
κατθγορία δαπανϊν για τουσ φορείσ τόςο του Δθμοςίου όςο και του Λδιωτικοφ τομζα. Ανάλογα το
άρκρο του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014 βάςει του οποίου υλοποιείται ςφμφωνα με το Άρκρο 25 Ενιςχφςεισ
για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ.
Σι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, αφοροφν επενδυτικζσ δαπάνεσ ςε άυλα και ενςϊματα ςτοιχεία ενεργθτικοφ,
οι οποίεσ πραγματοποιοφνται μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ και αναλφονται ςτισ κάτωκι
κατθγορίεσ:
α) δαπάνεσ προςωπικοφ: ερευνθτζσ, τεχνικοί και λοιπό υποςτθρικτικό προςωπικό ςτον βακμό
που απαςχολοφνται ςτο ζργο,
β) δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ, ςτον βακμό και για όςο χρόνο χρθςιμοποιοφνται για το
ζργο. Τταν τα όργανα και ο εξοπλιςμόσ δεν χρθςιμοποιοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια ηωισ τουσ
για το ζργο, επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτθ
διάρκεια του ζργου, οι οποίεσ υπολογίηονται με βάςθ τισ γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ,
γ) δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει, τεχνογνωςία και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που
αγοράςτθκαν ι ελιφκθςαν με άδεια εκμετάλλευςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ, κακϊσ και
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δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και ιςοδφναμεσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ αποκλειςτικά για
το ζργο,
δ) πρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ
υλικϊν, εφοδίων και ςυναφϊν προϊόντων, που είναι άμεςο αποτζλεςμα του ζργου,
ε) οι δαπάνεσ διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ.
6.1.1. Υρόςκετεσ διευκρινίςεισ για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ
6.1.1.1. Δαπάνεσ προςωπικοφ
Δαπάνεσ προςωπικοφ, μόνιμου ι οριςμζνου χρόνου ι με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτισ οποίεσ
εξειδικεφεται θ φφςθ τθσ προςφερόμενθσ εργαςίασ ςε ςχζςθ με το ζργο: ερευνθτζσ, τεχνικοί και
λοιπό υποςτθρικτικό προςωπικό ςτον βακμό, που απαςχολοφνται ςτο ζργο.
Θ αμοιβι του προςωπικοφ είναι επιλζξιμθ μζχρι το όριο που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Σι δαπάνεσ του προςωπικοφ υπολογίηονται βάςει των ςυνολικϊν αποδοχϊν του προςωπικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των επιδομάτων, που
προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου, όταν αυτόσ είναι δθμόςιοσ φορζασ.
Επιπλζον αποδοχζσ που δεν προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ και καταβάλλονται κατά
περίπτωςθ (ad hoc) δεν είναι επιλζξιμεσ.
Τλεσ οι ανωτζρω δαπάνεσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με μιςκολογικζσ καταςτάςεισ του φορζα
και να προκφπτουν από τα αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ ανά μζλοσ τθσ ομάδασ
υλοποίθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι οι αποδοχζσ ι μζροσ των αποδοχϊν του τακτικοφ προςωπικοφ των ΑΕΛ,
Ερευνθτικϊν άορζων και λοιπϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον
αποδεδειγμζνα δεν καλφπτονται από τον Ψακτικό προχπολογιςμό.
Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν που βαρφνουν το ζργο και οι οποίεσ καταβάλλονται ςτο
προςωπικό, απαιτοφνται τα αναφερόμενα ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ: Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου, που υλοποιοφν διαφορετικοί ανάδοχοι ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ
κοινοπραξίασ κα πρζπει να είναι κακοριςμζνθ θ ομάδα ζργου και να διαςφαλίηεται θ μθ παράλλθλθ
απαςχόλθςθ / χρζωςθ των μελϊν τθσ. Θ ομάδα ζργου κα πρζπει να δθλωκεί από τουσ φορείσ ςτον
Υίνακα 4.3 του Εντφπου Αναλυτικισ Υεριγραφισ Υράξθσ ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ (ονομαςτικά για το
υπάρχον προςωπικό και ανά ειδικότθτα για το νζο).
Σι κατθγορίεσ ερευνθτικοφ προςωπικοφ είναι: ζμπειροσ ερευνθτισ, ερευνθτισ, τεχνικό προςωπικό,
βοθκθτικό προςωπικό και ζχουν μζγιςτο όριο μικτοφ κόςτουσ ανά ανκρωπομινα:
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Ζωσ 4.000 ευρϊ/ανκρωπομινα χωρίσ άΥΑ (για ζμπειρο ερευνθτι).



Ζωσ 2.500 ευρϊ/ανκρωπομινα χωρίσ άΥΑ (για ερευνθτι).



Ζωσ 1.500 ευρϊ/ανκρωπομινα χωρίσ άΥΑ (για τεχνικό προςωπικό).



Ζωσ 1.000 ευρϊ/ανκρωπομινα χωρίσ άΥΑ (για βοθκθτικό προςωπικό).

6.1.1.2. Δαπάνεσ τρίτων
Σι δαπάνεσ αφοροφν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, δθλαδι ςυνδρομι και επαγγελματικι κατάρτιςθ
ςτουσ τομείσ τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ, τθσ απόκτθςθσ, τθσ προςταςίασ και τθσ εκμετάλλευςθσ άυλων
ςτοιχείων ενεργθτικοφ, τθσ χριςθσ προτφπων και κανονιςμϊν που τα εμπεριζχουν, κακϊσ και
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ παροχι βάςεων δεδομζνων, βιβλιοκθκϊν, ερευνϊν αγοράσ,
χριςθσ εργαςτθρίου, ςιμανςθσ ποιότθτασ, δοκιμϊν και πιςτοποίθςθσ.
6.1.1.3. Γενικά ζξοδα
Υεριλαμβάνει τα κάτωκι:


Δαπάνεσ για αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται για το ζργο.



Δαπάνεσ μετακίνθςθσ – διαμονισ – αποηθμίωςθσ των μελϊν τθσ ερευνθτικισ ομάδασ
(ερευνθτϊν, τεχνικοφ ι άλλου είδουσ προςωπικοφ) ςτο εξωτερικό ςτο βακμό που
απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ και θ δαπάνθ μετακίνθςθσ - διαμονισ –
αποηθμίωςθσ των μελϊν τθσ ερευνθτικισ ομάδασ για μετακινιςεισ εντόσ Ελλάδοσ (εργαςίεσ
πεδίου) ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου.



Ζξοδα φιλοξενίασ κακϊσ και ζξοδα διοργάνωςθσ ςυναντιςεων, που ςχετίηονται άμεςα με
το ζργο, δαπάνεσ για ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ διάχυςθσ
των αποτελεςμάτων, ζξοδα προβολισ, προϊκθςθσ και δικτφωςθσ με άλλουσ φορείσ ςε
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.



Δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ, τθν επικφρωςθ και τθν προςταςία των διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ και λοιπϊν άυλων ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Σι ανωτζρω δαπάνεσ είναι
επιλζξιμεσ, εφόςον αποδεικνφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και παραςτατικά,
που τθροφνται ςτα λογιςτιρια του Αναδόχου φορζα του ζργου, ζχουν εκδοκεί κατά τθν
προβλεπόμενθ διάρκεια του ζργου και ςυνάδουν με το φυςικό αντικείμενο.

6.1.2. Δαπάνεσ Σρκωτϊν Οογιςτϊν
Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθ χριςθ ορκωτϊν λογιςτϊν για τθν πιςτοποίθςθ των δθλοφμενων
δαπανϊν ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 11.2.2.
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6.1.3. Ζμμεςεσ-Οειτουργικζσ δαπάνεσ
Χτθν κατθγορία αυτι, και ΠΣΡΣ για τουσ Ερευνθτικοφσ Σργανιςμοφσ που κα χρθματοδοτθκοφν
με βάςθ το άρκρο 2.1.1 ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά
με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01),
όταν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ (και κα λάβει 100% χρθματοδότθςθ), δθλαδι για
αυτοφσ για τουσ οποίουσ δεν ιςχφει ο ΓΑΞ και δεν υπάρχει κρατικι ενίςχυςθ, προβλζπονται
ζμμεςεσ δαπάνεσ που δεν ςυνδζονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του ζργου, αλλά μποροφν να
προςδιοριςτοφν και τεκμθριωκοφν από το λογιςτικό ςφςτθμα του δικαιοφχου ωσ δαπάνεσ
πραγματοποιοφμενεσ ςε ευκεία ςυςχζτιςθ με τισ άμεςεσ δαπάνεσ οι οποίεσ αποδίδονται ςτο ζργο
(δθλαδι διοικθτικζσ δαπάνεσ / δαπάνεσ προςωπικοφ, όπωσ: δαπάνεσ διαχείριςθσ, δαπάνεσ για
λογιςτι κλπ., δαπάνεσ για τθλζφωνο, νερό ι θλεκτρικό ρεφμα κλπ.) και είναι επιλζξιμεσ χωρίσ
προςκόμιςθ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν, ςε ποςοςτό ίςο ι μικρότερο του 15% επί των άμεςων
επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ, εξαιρουμζνων των άμεςων επιλζξιμων δαπανϊν για
υπεργολαβικι ανάκεςθ. (ΕΞ. 1303/2013, άρκρο 68, παρ. 1, περίπτωςθ γ, ΕΞ. 480/2014, άρκρο 20,
ΩΥΑΧΩΔ άρκρο 23 και 25). Σι ζμμεςεσ δαπάνεσ αφοροφν τισ κατθγορίεσ δαπανϊν «6. Γενικά ζξοδα
και λοιπζσ δαπάνεσ» και «7. Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν» του πίνακα τθσ παραγράφου 7.2.2.

6.2. ΠΘ ΕΥΛΟΕΛΠΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ
Δεν αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ οι παρακάτω:
i. χρεωςτικοί τόκοι, εκτόσ επιχορθγιςεων που δίνονται υπό τθ μορφι επιδότθςθσ επιτοκίου ι
επιδότθςθσ προμθκειϊν εγγφθςθσ, οι προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, τα ζξοδα
ςυναλλάγματοσ και οι χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και τα λοιπά κακαρά
χρθματοοικονομικά ζξοδα του δικαιοφχου.
ii. θ αγορά μθ οικοδομθμζνθσ και οικοδομθμζνθσ γθσ.
iii. ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ για τον άΥΑ. Σ άΥΑ είναι επιλζξιμθ δαπάνθ, εφ’ όςον ο Δικαιοφχοσ δεν ζχει
δικαίωμα ζκπτωςθσ του άΥΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κϊδικα άΥΑ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Ειδικότερα, είναι επιλζξιμθ δαπάνθ εφ’ όςον βαρφνει δαπάνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
άςκθςθ εξαιροφμενων ι απαλλαςςόμενων του άΥΑ δραςτθριοτιτων του δικαιοφχου. Σ άΥΑ,
που μπορεί να ανακτθκεί με οποιανδιποτε τρόπο δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ ακόμθ και εάν δεν
ανακτάται από το δικαιοφχο. Σ άΥΑ, που βαρφνει δαπάνεσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν
άςκθςθ δραςτθριοτιτων, που υπάγονται ςτα ειδικά κακεςτϊτα κατά αποκοπι καταβολισ του
φόρου δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ. Χτισ περιπτϊςεισ που ο άΥΑ βαρφνει δαπάνεσ οι οποίεσ
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χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων για τισ οποίεσ δεν παρζχεται δικαίωμα
ζκπτωςθσ, όςο και για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων για τισ οποίεσ παρζχεται το ςχετικό
δικαίωμα, ο άΥΑ είναι επιλζξιμθ δαπάνθ κατά το ποςοςτό, που δεν μπορεί να ανακτθκεί (ΧΔΕ,
άρκρο 22, Ξ. 1303/2013, άρκρο 69, παρ.3).
iv. Σι δαπάνεσ που αφοροφν ςε παραςτατικά, που δεν ζχουν εξοφλθκεί τουλάχιςτον 30 θμζρεσ
μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του κάκε ζργου.
v. Ξρατιςεισ υπζρ του ίδιου του δικαιοφχου ι για λογαριαςμό του ι παρακρατιςεισ, που
επιςτρζφουν ςτο δικαιοφχο με οποιοδιποτε τρόπο.
vi. Σι δαπάνεσ για πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και ζξοδα για τθν επίλυςθ διαφορϊν.
vii. Σι δαπάνεσ αγοράσ μεταχειριςμζνου εξοπλιςμοφ.

6.3. ΤΦΣΛ ΞΑΛ ΥΦΣΩΥΣΚΕΧΕΛΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΩΡ ΔΑΥΑΡΩΡ
Τλεσ οι δαπάνεσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου, οφείλουν να
πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ γενικζσ και ειδικζσ προβλζψεισ των επί μζρουσ διατάξεων, που
διζπουν κάκε κατθγορία δαπάνθσ, όπωσ αναφζρονται ειδικότερα ςτο Υαράρτθμα ΛΛΛ.

6.4. ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ – ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ
6.4.1. Υροχπολογιςμόσ ζργων
Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πρόςκλθςθσ είναι 6.150.000€. Σ
προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ κάκε ζργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνθτικό
αντικείμενο. Κα χρθματοδοτθκοφν ζργα με δθμόςια δαπάνθ ζωσ 300.000€ και εφόςον
ςυμμετζχουν 2 επιχειριςεισ και παραπάνω κα χρθματοδοτθκοφν με δθμόςια δαπάνθ ζωσ
500.000€.
6.4.2. Διάρκεια των ζργων
Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι ζωσ 3 ζτθ.
Θ θμερομθνία ζναρξθσ κάκε ζργου μπορεί να ορίηεται ςτθ πρόταςθ του φορζα ςε κάκε περίπτωςθ
πρζπει είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ αίτθςθσ για χρθματοδότθςθ από τθν
παροφςα πρόςκλθςθ.
Υαράταςθ τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ των ζργων, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 τθσ
αρχικισ διάρκειασ του ζργου, μπορεί να δοκεί μετά από αξιολόγθςθ τεκμθριωμζνου αιτιματοσ, που
υποβάλλεται ςτον Ενδιάμεςο άορζα Διαχείριςθσ ςε διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ (1) μινα πριν τθ
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λιξθ του ζργου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ζγκριςθ τθσ παράταςθσ και θ τροποποίθςθ τθσ
αντίςτοιχθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ-έρθματοδότθςθσ.

7. ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΣ ΧΧΘΠΑ

7.1. ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
Θ ςυνολικι μζγιςτθ Δθμόςια Δαπάνθ τθσ Υρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 6.150.000 €. Εφόςον κρικεί
απαραίτθτο, ο ςυγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ μπορεί να αυξθκεί, ενϊ ο μθ διατεκειμζνοσ
προχπολογιςμόσ κα μπορεί να μεταφερκεί ςε άλλεσ παρόμοιεσ προςκλιςεισ.
Επιςθμαίνεται ότι τα εγκεκριμζνα ζργα κα χρθματοδοτθκοφν αποκλειςτικά από το Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα “Ιπειροσ” 2014-20, Άξονασ Υροτεραιότθτασ (Α.Υ.) 01 «Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ
ανταγωνιςτικότθτασ με ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΨΥΕ».

7.2. ΖΡΨΑΧΘ ΨΘΧ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ
Θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ για τισ επιχειριςεισ και τουσ άορείσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ
προςδιορίηεται ςτισ υπόλοιπεσ ενότθτεσ του κεφαλαίου.
Ειδικά για τουσ Φορείσ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ, ςφμφωνα με το ςθμείο 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ
και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), όταν ζνασ ά.Ε.Ψ. ζχει τισ εξισ προχποκζςεισ:
Σι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του είναι:
- δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο ειδικευμζνων
ανκρϊπινων πόρων.
- ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ,
- ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε μθ αποκλειςτικι και χωρίσ διακρίςεισ
βάςθ.
και είτε
- θ χρθματοδότθςθ αφορά τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του
είτε
- το ςφνολο των κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ επανεπενδφεται ςτισ
κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ ι τθσ ερευνθτικισ υποδομισ,
τότε
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μπορεί να κεωρθκεί ότι θ χρθματοδότθςθ του ά.Ε.Ψ. δεν υπόκειται ςτουσ κανόνεσ κρατικϊν
ενιςχφςεων και θ χρθματοδότθςθ μπορεί να κεωρθκεί ωσ μθ κρατικι ενίςχυςθ βάςει του
ςθμείου 19 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Υλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ
ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβει
χρθματοδότθςθ 100%.

Χτθν περίπτωςθ που ο ίδιοσ ά.Ε.Ψ. αςκεί δραςτθριότθτεσ οικονομικισ και μθ οικονομικισ φφςθσ,
προκειμζνου θ δθμόςια χρθματοδότθςθ των μθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων να μθν κεωρθκεί ωσ
κρατικι ενίςχυςθ πρζπει τα δφο είδθ δραςτθριοτιτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ, θ χρθματοδότθςθ και
τα ζςοδά τουσ, να διαχωρίηονται ςαφϊσ και με λογιςτικι παρακολοφκθςθ, ϊςτε να αποφεφγεται
ουςιαςτικά θ επιδότθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ να καλφπτεται από τθν επιδότθςθ τθσ μθ
οικονομικισ (ςταυροειδισ επιδότθςθ).

Χτισ περιπτϊςεισ ςυνεργαςίασ δεν πρζπει να χορθγείται (πζραν τθσ ενίςχυςθσ που προβλζπεται ςτισ
επόμενεσ ενότθτεσ του κεφαλαίου με βάςθ το επιχειρθςιακό ςχζδιο), ζμμεςθ κρατικι ενίςχυςθ ςτισ
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ μζςω των άορζων Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ λόγω των ευνοϊκϊν όρων
τθσ ςυνεργαςίασ πιο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να τθρείται μια από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) οι ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ φζρουν το βάροσ του κόςτουσ ολόκλθρου του ζργου ι
β) τα αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ που δεν δθμιουργοφν δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ
δφνανται να διαδοκοφν ευρζωσ και οποιοδιποτε δικαίωμα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ προκφπτει από
τισ δραςτθριότθτεσ των ά.Ε.Ψ. χορθγείται πλιρωσ ςτουσ φορείσ αυτοφσ ι
γ) οποιοδιποτε δικαίωμα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ προκφπτει από το ζργο, κακϊσ και τα ςχετικά
δικαιϊματα πρόςβαςθσ, χορθγοφνται ςτουσ διάφορουσ ςυνεργαηόμενουσ εταίρουσ κατά τρόπον
ϊςτε να αντανακλϊνται επαρκϊσ οι αντίςτοιχεσ δζςμεσ εργαςιϊν, οι ςυμμετοχζσ και τα αντίςτοιχα
ςυμφζροντά τουσ, ι
δ) οι ά.Ε.Ψ. τυγχάνουν αποηθμίωςθσ ιςοδφναμθσ τθσ τιμισ τθσ αγοράσ για τα δικαιϊματα
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και ανατίκενται ςτισ
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ ι για τα οποία χορθγοφνται δικαιϊματα πρόςβαςθσ ςτισ
ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ. Ψο απόλυτο ποςό τθσ αξίασ οποιαςδιποτε ςυμμετοχισ, τόςο
οικονομικισ όςο και μθ οικονομικισ, των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων ςτισ δαπάνεσ των
δραςτθριοτιτων των ερευνθτικϊν οργανιςμϊν ι των ερευνθτικϊν υποδομϊν που προκφπτει από τα
ςχετικά δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ μπορεί να αφαιρεκεί από τθν αποηθμίωςθ αυτι.
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7.2.1. Άρκρο 25: «Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ»
Θ δράςθ αναφζρεται ςε ενιςχφςεισ τθσ κατθγορίασ που αφοροφν βιομθχανικι ζρευνα ι/και
πειραματικι ανάπτυξθ ι/και μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ ανά κατθγορία
ζρευνασ και είδοσ φορζα και ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΥΣΧΣΧΨΑ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ άΣΦΕΑ/ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ

Βιομθχανικι/Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα

Πεγάλεσ

Πεςαίεσ

Πικρζσ

Επιχειριςεισ

Επιχειριςεισ

Επιχειριςεισ

50%

60%

70%

65%

75%

80%

25%

35%

45%

40%

50%

60%

50%

60%

70%

Βιομθχανικι Ζρευνα, εφόςον καλφπτεται μία από τισ τρεισ
παρακάτω προχποκζςεισ:
Αφξθςθ κατά 15 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ και μζχρι 80%, εάν
πλθροφται μία από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
i) το ζργο προβλζπει πραγματικι ςυνεργαςία:
— μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία
είναι ΠΠΕ και καμία μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει
άνω του 70 % των επιλζξιμων δαπανϊν, ι
— μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ ι περιςςοτζρων
οργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων, οι οποίοι
φζρουν τουλάχιςτον το 10 % των επιλζξιμων δαπανϊν και
ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν τα αποτελζςματα των
ερευνϊν τουσ·
ii) τα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ μζςω
ςυνεδρίων, δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν λογιςμικοφ ι λογιςμικοφ
ανοικτισ πθγισ.
Υειραματικι Ανάπτυξθ
(Experimental development)
Υειραματικι Ανάπτυξθ, αυξθμζνθ κατά 15%, εφόςον
καλφπτονται οι προχποκζςεισ i) ι ii) του αυξθμζνου φψουσ
ενίςχυςθσ βιομθχ. ζρευνασ (βλ. ανωτζρω)
Πελζτεσ ςκοπιμότθτασ
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7.2.2. Διάρκρωςθ Υροχπολογιςμοφ
Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ερευνθτικοφ ζργου, περιλαμβανομζνων και αυτοφ των
Ερευνθτικϊν άορζων κα πρζπει να διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που
αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΕΥΛΟΕΛΠΘ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ

ΑΡΩΨΑΨΣ ΥΣΧΣΧΨΣ ΥΣΧΣΩ
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑΧ ΔΑΥΑΡΘΧ ΧΨΣΡ
ΧΩΡΣΟΛΞΣ Υ/Ω ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ

1. Δαπάνεσ προςωπικοφ
1.1- Αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου ερευνθτικοφ προςωπικοφ με μιςκωτι
ςχζςθ εργαςίασ
1.2 - Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ - μιςκωτι
ςχζςθ εργαςίασ
1.3 - Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου

ζωσ 35%

ζωσ 90%
ζωσ 60%

2. Δαπάνεσ για όργανα & εξοπλιςμό
2.1 - Υάγιοσ εξοπλιςμόσ (μθχανιματα, εξαρτιματα αυτϊν, εργαλεία)

ζωσ 20%

1

3. Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει (Αμοιβζσ τρίτων – Ωπεργολαβίεσ)
3.1 - Δαπάνεσ Ζρευνασ επί Χυμβάςει από Ρομικά Υρόςωπα

ζωσ 40%

3.2 - Δαπάνεσ Ζρευνασ επί Χυμβάςει από άυςικά Υρόςωπα

ζωσ 40%

4. Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ / Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ
5. Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ

ζωσ 5%
ζωσ 10%

6. Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ
6.1 - Δθμοςιότθτα, ορκωτοί λογιςτζσ, μετακινιςεισ

ζωσ 5%

7. Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν

ζωσ 15%

8. Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ για ΠΠΕ

ζωσ 20%

8. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΟΑΒΘΧ ΑΛΨΘΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

Θ ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ
«Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ
βιομηχανίασ, ΣΠΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ» κα γίνει αμζςωσ μετά τθν ανοικτι πρόςκλθςθ που κα

1

Χυμπεριλαμβάνονται και οι προχπολογιςμοί των Σργανιςμϊν ζρευνασ και διάδοςθσ γνϊςεων ςε περίπτωςθ

που είναι ανεξάρτθτοι εταίροι του ζργου
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ανακοινωκεί ςτον ιςτότοπο τθσ

ΕΩΔ Θπείρου (www.peproe.gr). Θ πρόςκλθςθ κα παραμείνει

ανοιχτι από τισ 12.00 τθν Ψρίτθ 25/7/2017 ζωσ τισ 14.00 τθν Υζμπτθ 26/10/2017.
Σι αιτιςεισ κα υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξρατικϊν Ενιςχφςεων ςτθν
διεφκυνςθ www.ependyseis.gr με τθν ζνδειξθ: «Δράςη ΕΣΑΚ Περιφζρειασ Ηπείρου: Ενίςχυςη
Επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ βιομηχανίασ, ΣΠΕ,
υγείασ και βιοτεχνολογίασ».
Ψα ςχετικά ζντυπα υποβολισ μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμθκευτοφν μόνο ςε θλεκτρονικι
μορφι από τον Δικτυακό τόπο τθσ ΕΩΔ Θπείρου: www.peproe.gr και το www.espa.gr .
Αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά προσ
ςυμπλιρωςθ πεδία του ΥΧΞΕ, δεν κα είναι δυνατό να υποβλθκοφν.
Πετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ,
δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι επενδυτικοφ ςχεδίου.
Σι δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τουσ
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ
τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, δεν επιτρζπεται μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Θ υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ ςυνιςτά επίςθσ εξουςιοδότθςθ προσ τθ ΔΛΑΥ, για τθν
περαιτζρω

επεξεργαςία

από

τισ

αρμόδιεσ

Ωπθρεςίεσ,

των

προςωπικϊν

δεδομζνων,

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων, τα οποία και τθροφνται:
 για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ δράςθσ (ενδεικτικά: ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ κατά
τθν υποβολι, αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των Δικαιοφχων),
 για το ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων (δεικτϊν), κακϊσ και
 για το ςκοπό τθσ διενζργειασ ερευνϊν και τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ εν
λόγω δράςθσ.
Χε κάκε περίπτωςθ διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςωπικϊν δεδομζνων βάςει
του Ρ. 2472/97.
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9. ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΑΛΨΘΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ είναι τα εξισ:
1. Αίτθςθ και ζντυπο υποβολισ για ζνταξθ ςτθ Δράςθ με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου αναλυτικισ
περιγραφισ τθσ πράξθσ, το οποίο κα είναι υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο του
Δικαιοφχου (Υαράρτθμα Λ).
2. Διλωςθ του φορζα ςφμφωνα με το υπόδειγμα (Υαράρτθμα ΛΧ).
3. Ψο Χυμφωνθτικό Χυνεργαςίασ μεταξφ ενδεχομζνων εταίρων του ζργου ι οποιοδιποτε άλλο
επίςθμο ζγγραφο υπογράφεται από όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου για τθν υλοποίθςθ αυτοφ
και κα πρζπει να κατατεκεί ςτθ ΔΛΑΥ αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του και πάντωσ πριν τθν
καταβολι τθσ αϋ δόςθσ επιχοριγθςθσ.
4. Υροςφμφωνο ςυνεργαςίασ ι υπεργολαβίασ με Ερευνθτικό Μδρυμα ι άλλθ εταιρία. Χε
περίπτωςθ επιλογισ του ζργου κα πρζπει να κατατεκεί ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ πριν τθν
πριν τθν καταβολι τθσ αϋ δόςθσ επιχοριγθςθσ.
5. Ωπόδειγμα διλωςθσ ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΠΠΕ μιασ επιχείρθςθσ
(Υαράρτθμα V).
6. Ξατάςταςθ ενεργϊν δραςτθριοτιτων (ΞΑΔ) τθσ επιχείρθςθσ (πρόςφατθ εκτφπωςθ).

Για τθν καλφτερθ τεκμθρίωςθ του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ, ο Δικαιοφχοσ, κατά τθν κρίςθ του,
μπορεί να υποβάλει πρόςκετα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτο επενδυτικό
ςχζδιο, ςθμειϊνοντασ ςε ποιο κριτιριο αξιολόγθςθσ αναφζρεται το κακζνα.
Τλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα αναρτθκοφν ςτο ΥΧΞΕ ςε pdf αρχεία.

10. ΞΦΛΨΘΦΛΑ & ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ – ΕΓΞΦΛΧΘ ΥΦΑΕΩΡ

10.1. ΣΦΓΑΡΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΑΛΨΘΧΕΩΡ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ
Αξιολογθτζσ
Θ αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων διενεργοφνται από δυο (2) αξιολογθτζσ, οι
οποίοι επιλζγονται από ςτελζχθ τθσ ΔΛΑΥ και διακζτουν εμπειρία ςχετικι με το περιεχόμενο τθσ
πρόςκλθςθσ. Εφόςον απαιτθκεί, για τθν αξιολόγθςθ όλων ι επιμζρουσ πεδίων/κριτθρίων δφναται
να ςυμμετάςχουν αξιολογθτζσ με ςχετικι εμπειρία από το μθτρϊο αξιολογθτϊν («Βάςθ
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Επιςτθμόνων») τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ & Ψεχνολογίασ (ΓΓΕΨ), λαμβάνοντασ υπόψθ και τα
οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 17952/ ΕΩΧΧΑ 382/17.02.16 εγκφκλιο τθσ Γ.Γ. Δθμοςίων Επενδφςεων –
ΕΧΥΑ.
Σι αξιολογθτζσ του Πθτρϊου δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να είναι ςυντάκτεσ προτάςεων που κα
υποβλθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ, δε κα πρζπει να προζρχονται από τον ερευνθτικό φορζα
που ςυμμετζχει ςτθν πρόταςθ και κα πρζπει να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ ανεξαρτθςία, μζςω τθσ
υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθ μθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Επιπρόςκετα, Σι αξιολογθτζσ
δεν κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία των επιχειρθματικϊν, αλλά οφτε και ςτον θλεκτρονικό κωδικό
τθσ πρόταςθσ
Σι αξιολογθτζσ ορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Θπείρου.
Για τισ ανάγκεσ τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ κα είναι ςτθ διάκεςθ των αξιολογθτϊν όλο το ςχετικό
υλικό.
Σι αξιολογθτζσ δε κα μποροφν να αςχολθκοφν με τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι των
αποτελεςμάτων των ζργων.
Γνωμοδοτικι Επιτροπι
Για τισ ανάγκεσ τθσ εγκριτικισ διαδικαςίασ τθσ δράςθσ κα ςυςτακεί Γνωμοδοτικι Επιτροπι με
απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Θπείρου.
Πζλθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ δφναται να αποτελοφν κατάλλθλα ςτελζχθ τθσ ΔΛΑΥ με ςχετικι
εμπειρία. Χτθν απόφαςθ ςφςταςθσ κα περιγράφονται λεπτομερϊσ οι αρμοδιότθτεσ, κα ορίηονται τα
μζλθ τθσ, οι ειςθγθτζσ και ότι άλλο απαιτείται.
Ψα μζλθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ δε κα μποροφν να αςχολθκοφν με τθν παρακολοφκθςθ και
τθν παραλαβι των αποτελεςμάτων των ζργων.

10.2. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
Πε το πζρασ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, ακολουκεί θ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων ςχεδίων, θ οποία πραγματοποιείται μζςω του ΥΧΞΕ, με ευκφνθ τθσ
Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ (ΔΛΑΥ) τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου.
Θ ΔΛΑΥ αναλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ τθσ διοργάνωςθσ και υποςτιριξθσ τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τθσ καταχϊρθςθσ όλων των απαραίτθτων δεδομζνων ςτο
ΥΧΞΕ.
Θ αξιολόγθςθ είναι ςυγκριτικι και περιλαμβάνει:
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• ζλεγχο πλιρωςθσ των τυπικϊν προχποκζςεων ςυμμετοχισ
• ζλεγχο ποιότθτασ, πλθρότθτασ και ωριμότθτασ του Επενδυτικοφ Χχεδίου.
Σ ζλεγχοσ του ςταδίου Α απαιτεί τθν εκπλιρωςθ όλων των κριτθρίων. Χε περίπτωςθ που
διαπιςτϊνεται διαφωνία των δφο αξιολογθτϊν ωσ προσ τισ τυπικζσ προχποκζςεισ πλθρότθτασ και
επιλεξιμότθτασ τθσ πρόταςθσ, το επενδυτικό ςχζδιο κα προωκείται με ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΔΛΑΥ
ςτθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, θ οποία προβαίνει ςτον εκ νζου οριςτικό ζλεγχο των κριτθρίων του
ςταδίου.
Θ αξιολόγθςθ του ςταδίου Β γίνεται ανά ομάδα κριτθρίων, οι οποίεσ περιλαμβάνουν διακριτά
κριτιρια.
Θ βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου
και πρζπει να τθρεί ελάχιςτο μερικό αποτζλεςμα. Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου προκφπτει από τον
βακμό αξιολόγθςθσ επί τον ςυντελεςτι ςτάκμιςισ του. Θ ςυνολικι βακμολογία του επενδυτικοφ
ςχεδίου προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ κάκε ομάδασ κριτθρίων επί τον ςυντελεςτι
ςτάκμιςισ τθσ και πρζπει να τθρεί ελάχιςτο ςυνολικό αποτζλεςμα.
Χε περίπτωςθ που θ απόκλιςθ τθσ βακμολογίασ των δυο αξιολογθτϊν είναι πάνω από 25% του
μζγιςτου δυνατοφ βακμοφ, το επενδυτικό ςχζδιο δφναται να ανατεκεί ςε τρίτο αξιολογθτι, με τθν
ίδια διαδικαςία θλεκτρονικισ κλιρωςθσ??? και ωσ επικρατοφςεσ προσ περαιτζρω χριςθ
αξιολογιςεισ κεωροφνται εκείνεσ, όπου οι βακμολογίεσ εμφανίηουν μεταξφ τουσ τθ μικρότερθ
μεταξφ τουσ απόκλιςθ.
Θ τελικι βακμολογία διαμορφϊνεται από το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των δυο αξιολογθτϊν.
Χε περίπτωςθ που οι προτεινόμενοι προχπολογιςμοί από τισ δυο επικρατοφςεσ αξιολογιςεισ
αποκλίνουν λιγότερο από το 25% του αρχικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου, χωρίσ
ουςιαςτικζσ διαφοροποιιςεισ ςτο φυςικό αντικείμενο, ο προχπολογιςμόσ ταυτίηεται με το μζςο
όρο των προτεινόμενων δυο προχπολογιςμϊν.
Χτθν περίπτωςθ που υπάρχει διαφοροποίθςθ ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο ι/και απόκλιςθ
προχπολογιςμϊν μεγαλφτερθ του 25% του αρχικοφ, θ ΔΛΑΥ καταρτίηει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ
ςχετικά με το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο προσ το αρμόδιο όργανο οριςτικοποίθςθσ τθσ
αξιολόγθςθσ.
Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι οριςτικοποιεί τθν τελικι βακμολογία και το φυςικό και οικονομικό
αντικείμενο τθσ κάκε πρόταςθσ ζχοντασ τθν ευκφνθ ελζγχου τθσ αξιολόγθςθσ και όπου κρίνει
ςκόπιμο τθν αναβακμολόγθςθ και τθ διαφοροποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
τθσ πρόταςθσ μετά από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ.
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κατάταξθ ςχεδίων θ ΕΩΔ ΥΘ δφναται να αυξιςει το διακζςιμο προχπολογιςμό τθσ πρόςκλθςθσ για
τθ χρθματοδότθςι τουσ.
Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι με τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΛΑΥ ςυντάςςει πρακτικό που περιλαμβάνει:
 Ψθ βακμολογικι κατάταξθ των επενδυτικϊν ςχεδίων και τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ επιλζξιμα
και μθ επιλζξιμα.
 Για κάκε επιλζξιμο ςχζδιο το ςυνολικό προχπολογιςμό και τθν αναλογοφςα δθμόςια δαπάνθ.
 Για τα μθ επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ.
Ψο πρακτικό διαβιβάηεται ςτθ ΔΛΑΥ, ϊςτε μετά τθ ςχετικι ειςιγθςθ να εκδοκεί απόφαςθ του
Υεριφερειάρχθ Θπείρου με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και τον προςωρινό κατάλογο
δυνθτικϊν δικαιοφχων. Θ απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ δθμοςιοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Υεριφζρειασ.
Ξάκε δυνθτικόσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά, αλλά και μζςω του ΥΧΞΕ για το αποτζλεςμα
τθσ αξιολόγθςθσ.
Για τα επενδυτικά ςχζδια που ζχουν εγκρικεί, χωρίσ ι με τροποποιιςεισ του φυςικοφ ι/και
οικονομικοφ αντικειμζνου, ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται για τθν υποχρζωςθ τθσ αποςτολισ φυςικοφ
φακζλου με πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εντόσ ςυγκεκριμζνθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ. Υριν τθν τελικι επιλογι προσ χρθματοδότθςθ των αξιολογθμζνων
προτάςεων, ακολουκεί ςτάδιο ελζγχου ορκότθτασ από τθ ΔΛΑΥ των υποβαλλομζνων ςτοιχείων και
δεδομζνων που υποβλικθκαν θλεκτρονικά ι περιζχονται ςτο φυςικό φάκελο και για τα οποία
υπιρξε δζςμευςθ υποβολισ από τον δυνθτικό δικαιοφχο.
Ξάκε υποψιφιοσ που το επενδυτικό του ςχζδιο κρίκθκε ωσ απορριπτζο ι εγκεκριμζνο με
τροποποιιςεισ του φυςικοφ ι/και οικονομικοφ αντικειμζνου ενθμερϊνεται θλεκτρονικά, αλλά και
μζςω του ΥΧΞΕ για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ και τθ δυνατότθτα και τουσ όρουσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ.
Χτο τελικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου ελζγχου
ορκότθτασ και τθν εξζταςθ των ενςτάςεων από τθν αρμόδια επιτροπι οριςτικοποιείται ο πίνακασ
ιεράρχθςθσ των προτάςεων. Θ τελικι επιλογι των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων γίνεται με
απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ μετά από ειςιγθςθ τθσ ΔΛΑΥ.
Επιςθμαίνεται ότι οι αξιολογθτζσ, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι και οι ειςθγθτζσ δεν ζχουν πρόςβαςθ
ςτα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ οφτε ςτον θλεκτρονικό κωδικό τθσ πρόταςθσ μζχρι και τθ δθμοςίευςθ
του προςωρινοφ καταλόγου των δυνθτικϊν δικαιοφχων.
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10.3. ΣΦΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΧΘ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι οριςτικοποιεί τθν τελικι βακμολογία και το φυςικό και οικονομικό
αντικείμενο του κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου. Χτθ ςυνζχεια γίνεται βακμολογικι κατάταξθ αυτϊν και
επιχορθγοφμενα είναι τα ςχζδια με φκίνουςα κατάταξθ μζχρι εξάντλθςθσ του Υ/Ω τθσ δθμόςιασ
δαπάνθσ.

10.4. ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
Θ αξιολόγθςθ διενεργείται βάςει εγκεκριμζνων από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του Ε.Υ.
κριτθρίων, ςε δφο ςτάδια.
ΧΨΑΔΛΣ Α –ΖΟΕΓΧΣΧ ΥΟΘΦΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΟΕΛΠΣΨΘΨΑΧ ΥΦΣΨΑΧΘΧ
Ψα κριτιρια βάςει των οποίων αξιολογοφνται οι προτάςεισ είναι τα εξισ:
 ευκυγράμμιςθ με τισ προτεραιότθτεσ τθσ RIS3 τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου
 ικανοποίθςθ τυπικϊν προχποκζςεων από πλευράσ δικαιοφχων
Σ ζλεγχοσ του ςταδίου Α απαιτεί τθν εκπλιρωςθ όλων των κριτθρίων.
ΧΨΑΔΛΣ Β – ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΑΡΑ ΣΠΑΔΑ ΞΦΛΨΘΦΛΩΡ
1.

2.

Επιςτθμονικι και τεχνικι αρτιότθτα του προτεινόμενου ζργου (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 40%)
•

Βαςιμότθτα τθσ ιδζασ, ποιότθτα και ςαφινεια των ςτόχων του προτεινόμενου ζργου

•

Υοιότθτα και καταλλθλότθτα τθσ προτεινόμενθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ

•

Υρωτοτυπία και καινοτομία τθσ πρόταςθσ

•

Ψεκμθρίωςθ και ορκότθτα των προτεινόμενων ειδϊν ζρευνασ

•

Χαφινεια των παραδοτζων

Εμπειρία και αξιοπιςτία τθσ ςφμπραξθσ και ποιότθτα, ικανότθτα του τρόπου υλοποίθςθσ του
ζργου (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 20%)

3.

•

Ξαταλλθλότθτα οργανωτικοφ ςχιματοσ

•

Επάρκεια Ωποδομϊν & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

•

Επάρκεια Σικονομικϊν Υόρων

•

Εμπειρία των ςυμμετεχόντων φορζων & ατόμων

•

Εμπειρία του ςυντονιςτι

•

Εμπειρία των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων

Αποτελζςματα του προτεινόμενου ζργου – Επιπτϊςεισ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 40%)
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•

Χυνειςφορά ςτουσ ςτόχουσ τθσ πρόςκλθςθσ

•

Βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων

•

Λκανότθτα εκμετάλλευςθσ των αποτελεςμάτων

•

Διαχείριςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ

•

Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ

•

Αριςτεία

•

Πεταφορά τεχνολογίασ/τεχνογνωςίασ

Αναλυτικά τα κριτιρια και ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ βακμολογίασ τθσ πρόταςθσ αναφζρονται ςτο
Υαράρτθμα VIΛ: Ξριτιρια αξιολόγθςθσ.

10.5. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΡΧΨΑΧΕΩΡ
Χυςτινεται Επιτροπι Ενςτάςεων με απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Θπείρου. Θ διαδικαςία
ενςτάςεων ακολουκεί το άρκρο 43 παρ. 7 τθσ υπ’ αρικμ. 110427/ΕΩΚΩ/1020/20.10.2016
Ωπουργικισ

Απόφαςθσ

των

«Ψροποποίθςθ

και

αντικατάςταςθ

τθσ

υπ’

αρικμ.

81986/ΕΩΚΩ/712/31.07.2015 (άΕΞ 1822/Β/24.08.2015) Ωπουργικισ Απόφαςθσ για τουσ Εκνικοφσ
Ξανόνεσ Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν για τα Υρογράμματα ΕΧΥΑ 2014-2020» (άΕΞ 3521/Β/01.11.2016).
Σ ενδιαφερόμενοσ δφναται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ να υποβάλει διοικθτικι ζνςταςθ (ενδικοφανι προςφυγι με τθν
ζννοια του άρκρου Ρ. 25 του 2690/1999) ςχετικά με τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ, τθ βακμολόγθςι
τθσ και τουσ όρουσ ζγκριςισ τθσ, μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων και
αποςτζλλοντασ τα ςχετικά δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ςτθ ΔΛΑΥ προκειμζνου να εξεταςτοφν από
τθν Επιτροπι Ενςτάςεων ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ Υεριφζρειασ Θπείρου, ΔΛΣΛΞΘΨΘΦΛΣ, Υλ. Υφρρου 1, ΨΞ
45221, ΛΩΑΡΡΛΡΑ
Θ εξζταςθ των ενςτάςεων γίνεται μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων. Θ
ζκδοςθ των αποφάςεων επί των ενςτάςεων εκδίδονται εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν και
γνωςτοποιοφνται ςτθ ΔΛΑΥ για τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα ιεράρχθςθσ και τθν τελικι επιλογι
των προσ χρθματοδότθςθ αιτιςεων. Επίςθσ γνωςτοποιείται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο αλλά και μζςω του ΥΧΞΕ, ϊςτε να λαμβάνουν εγκαίρωσ γνϊςθ για τα αποτελζςματα
εξζταςθσ τθσ ζνςταςθσ.
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10.6. ΕΓΞΦΛΧΘ
10.6.1. Διαδικαςία ζγκριςθσ
Θ ζνταξθ των ζργων ςτθ Δράςθ γίνεται με απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Θπείρου μετά από
ειςιγθςθ τθσ ΔΛΑΥ και των αποτελεςμάτων τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ.
10.6.2. Δθμοςιότθτα ενταγμζνων ζργων
Θ Υεριφζρεια Θπείρου και θ ΕΩΔ Θπείρου δθμοςιοποιοφν ςτθν ιςτοςελίδα τουσ ςυνοπτικά ςτοιχεία
για κάκε εγκεκριμζνο ζργο, αναγράφοντασ τον αρικμό αναφοράσ του μζτρου ενίςχυςθσ, τθν
κατθγορία παρζμβαςθσ και τον ςτόχο αυτοφ, τθν επωνυμία του χρθματοδοτοφμενου, το είδοσ τθσ
επιχείρθςθσ, τον τίτλο του ζργου και ςφνοψθ αυτοφ, τθν θμερομθνία, το είδοσ (επιχοριγθςθ,
επιδότθςθ, επιςτρεπτζα επιχοριγθςθ, εγγφθςθ, φορολογικι απαλλαγι ι άλλο), το φψοσ τθσ
χρθματοδότθςθσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Ε.Ε., τθν Υεριφζρεια εγκατάςταςθσ και τον τομζα
δραςτθριότθτασ κατά NACE. Ψα ςτοιχεία των μθ εγκεκριμζνων ζργων δεν δθμοςιοποιοφνται.

11. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ – ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΥΦΑΕΩΡ

11.1. ΕΣΦΟΘΧΘ ΔΑΥΑΡΩΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ
11.1.1. Ψρόποσ Εξόφλθςθσ Υαραςτατικϊν
Θ εξόφλθςθ κάκε δαπάνθσ (τμθματικι ι ολικι), για να είναι επιλζξιμθ, πρζπει να είναι ςφμφωνθ με
τισ διατάξεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ και μπορεί να γίνει ωσ ακολοφκωσ :
 άορολογικά ςτοιχεία αξίασ ι λοιπά ζγγραφα που εκδίδονται ι ςυντάςςονται αντί
φορολογικϊν ςτοιχείων, ςυνολικισ αξίασ κάτω των πεντακοςίων (500) ευρϊ (με άΥΑ),
εξοφλοφνται απευκείασ ςτον προμθκευτι με μετρθτά ι επιταγζσ του Δικαιοφχου ι μζςω
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (όπου κα αποδεικνφεται θ εξόφλθςι τουσ και μζςω του
λογαριαςμοφ όψεωσ τθσ εταιρείασ).
 άορολογικά ςτοιχεία αξίασ ι λοιπά ζγγραφα που εκδίδονται ι ςυντάςςονται αντί
φορολογικϊν ςτοιχείων, ςυνολικισ αξίασ άνω των πεντακοςίων (500) ευρϊ (με άΥΑ), τα οποία
εκδίδονται για ςυναλλαγζσ μεταξφ επιτθδευματιϊν εξοφλοφνται μζςω επαγγελματικϊν
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν του εκδότθ-πωλθτι αγακϊν ι υπθρεςιϊν και του λιπτθ των
αντίςτοιχων ςτοιχείων ι επιταγϊν που εξοφλοφνται μζςω των ιδίων λογαριαςμϊν. Δεν
επιτρζπεται εξόφλθςθ των ςτοιχείων αυτϊν με μετρθτά.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλθςθσ είναι :
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 Ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ
(δικαιοφχου) προσ τον προμθκευτι, που πρζπει να ζχει εξοφλθκεί ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ
ςυμβατικισ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ του ζργου. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ
απαιτείται τουλάχιςτον: (α) τα ςχετικά με τθν εκδοκείςα τραπεηικι επιταγι ζντυπα κίνθςθσ των
επαγγελματικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν (extrait) του Δικαιοφχου κακϊσ και του προμθκευτι
αυτισ ι βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ ότι ζχει εξοφλθκεί (αρικμόσ επιταγισ-θμερομθνία-ποςό), (β)
φωτοαντίγραφο του ςϊματοσ τθσ επιταγισ, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και (δ)
καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50).
 Ξατάκεςθ μετρθτϊν από τον λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχο) ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του
προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α) το αντίγραφο
κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό από τον οποίο κα φαίνεται ωσ Δικαιοφχοσ
του λογαριαςμοφ ο προμθκευτισ των αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τον λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ
(δικαιοφχο), ο κατακζτθσ – επενδυτισ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εξοφλοφμενου
παραςτατικοφ, (β) καρτζλα ταμείου (λογαριαςμόσ 38) ι/και extrait εταιρικοφ λογαριαςμοφ από
όπου κα διαπιςτϊνεται θ ανάλθψθ των μετρθτϊν, (γ) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι και
(δ) καρτζλα προμθκευτι (λογαριαςμόσ 50).
 Πεταφορά από τον εταιρικό λογαριαςμό του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (δικαιοφχου) ςε εταιρικό
λογαριαςμό του προμθκευτι. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ απαιτείται τουλάχιςτον: (α)
αντίγραφο του εγγράφου τθσ τράπεηασ για μεταφορά χρθμάτων όπου φαίνονται τα ςτοιχεία
των λογαριαςμϊν (β) απόδειξθ είςπραξθσ του προμθκευτι (γ) καρτζλα προμθκευτι
(λογαριαςμόσ 50).
 Ζκδοςθ Ψραπεηικισ Επιταγισ από το Δικαιοφχο προσ τον προμθκευτι. Υρόκειται για επιταγζσ
που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ
μετρθτϊν ςτθν τράπεηα από το Δικαιοφχο. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ πλθρωμισ αποδεικτικά
εκτόσ των άλλων (π.χ. κατακετιριο) αποτελοφν τα ζγγραφα τθσ τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ
επιταγισ προσ τον προμθκευτι, αντίγραφο και φωτοτυπία του ςϊματοσ τθσ αντίςτοιχθσ
επιταγισ.
 Είναι δυνατι και θ χριςθ θλεκτρονικϊν τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (π.χ. θλεκτρονικι κατάκεςθ)
για τισ εξοφλιςεισ των παραςτατικϊν αρκεί να προςκομιςτεί ςφραγιςμζνο από τθν Ψράπεηα
ζντυπο κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (extrait) (δφναται να ηθτοφνται και τα αντίγραφα
τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ ςφραγιςμζνα από τθν Ψράπεηα) και ςυναφι με τισ ωσ άνω
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ αποδεικτικά ςτοιχεία.
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 Είναι δυνατι θ πλθρωμι με Υιςτωτικι Ξάρτα, εφόςον αυτι είναι ςτο όνομα τθσ Εταιρίασ και οι
ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν πλιρωσ εξοφλθκεί ςτα πλαίςια τθσ χρονικισ υλοποίθςθσ του ζργου (με
τθν υποβολι ςχετικισ κίνθςθσ λογαριαςμοφ - extrait)
Επιςθμαίνεται ότι:
Δεν επιτρζπεται κατακερματιςμόσ τθσ δαπάνθσ που οδθγεί ςε αποφυγι τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ
(δθλαδι δεν επιτρζπεται τμθματικι πλθρωμι τιμολογίου, με ςκοπό τθν μετάπτωςθ ςε μικρότερθ
κατθγορία τρόπου εξόφλθςθσ δαπανϊν).
Για τουσ ανωτζρω τρόπουσ εξόφλθςθσ δαπανϊν απαιτοφνται οι αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ εγγραφζσ
ςτα βιβλία του Δικαιοφχου.
Επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι :
 Δεν είναι επιτρεπτι θ εξόφλθςθ δαπανϊν με επιταγζσ τρίτων.
 Ψο ςφνολο των δαπανϊν κα πρζπει να εξοφλθκεί πριν από τθν υποβολι τελικισ ζκκεςθσ
προόδου τθσ επζνδυςθσ.

11.2. ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΥΦΑΕΩΡ – ΕΥΑΟΘΚΕΩΧΕΛΧ – ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΕΛΧ
11.2.1. Οογιςτικι παρακολοφκθςθ
Τςον αφορά τθ διαχείριςθ του ζργου, τονίηεται ιδιαίτερα, ότι είναι απαραίτθτθ θ τιρθςθ
ξεχωριςτοφ λογαριαςμοφ ςτα λογιςτικά βιβλία για τισ δαπάνεσ και τισ επιχορθγιςεισ του
ερευνθτικοφ ζργου ςφμφωνα με το ΕΓΟΧ. Κα πρζπει, δθλαδι, να τθροφνται για το ζργο τελευταίασ
βακμίδασ λογαριαςμοί, όπου κα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνεσ κατά κατθγορία και οι
επιχορθγιςεισ. Αυτό ιςχφει για όλουσ τουσ δικαιοφχουσ. Χτθν περίπτωςθ φορζων που τθροφν Β’
κατθγορίασ βιβλία, θ επιχοριγθςθ (ζςοδα) και οι δαπάνεσ κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε
ιδιαίτερεσ ςτιλεσ του βιβλίου εςόδων – εξόδων και να εμφανίηονται χωριςτά από τθν λοιπι
δραςτθριότθτα ςτα αναλυτικά ςτοιχεία διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Σι λογιςτικζσ
καταχωριςεισ ςτα βιβλία των φορζων κα παρζχουν πλιρθ, ακριβι και διακριτι εικόνα των
ςτοιχείων των παραςτατικϊν , που αφοροφν το ζργο.
Ψονίηεται ότι θ μθ τιρθςθ ξεχωριςτοφ λογαριαςμοφ για κάποιεσ (ι όλεσ τισ) κατθγορίεσ δαπανϊν κα
ζχει ωσ ςυνζπεια να κρικοφν οι ςχετικζσ δαπάνεσ μθ επιλζξιμεσ. Τλα τα δικαιολογθτικά, πρωτότυπα
τιμολόγια και παραςτατικά ςτοιχεία δαπανϊν του ζργου τθροφνται από τον αντίςτοιχο δικαιοφχο
και τίκενται, οποτεδιποτε αυτό ηθτθκεί, ςυγκεντρωμζνα ςτθ διάκεςθ τθσ ΔΛΑΥ και των λοιπϊν
αρμοδίων ελεγκτικϊν οργάνων, που προβλζπονται από τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία.
άωτοαντίγραφα των τθρουμζνων πρωτοτφπων παραςτατικϊν κα τθροφνται ςε ιδιαίτερουσ
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φακζλουσ του λογιςτθρίου του δικαιοφχου ανά ζργο, φζροντασ ζνδειξθ του φακζλου όπου
βρίςκεται το πρωτότυπο. Ψα παραςτατικά δαπανϊν ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από εξοφλθμζνα
τιμολόγια ι από λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν εκνικι
νομοκεςία. Ψα πρωτότυπα των παραςτατικϊν δαπανϊν πρζπει να ςφραγίηονται με τθν ακόλουκθ
ζνδειξθ: «ΕΥ “Ιπειροσ” 2014-2020/ (κωδικόσ και ακρωνφμιο του ζργου)».
Τλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να τθροφνται, τόςο κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου εκτζλεςθσ του ζργου όςο και μετά απ’ αυτι, για χρόνο τουλάχιςτον
τεςςάρων (4) ετϊν μετά τθν τελευταία καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ και πάντωσ όχι
μικρότερο από το χρόνο παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιςτροφι αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων ποςϊν. Θ προαναφερκείςα υποχρζωςθ τιρθςθσ των πρωτοτφπων δικαιολογθτικϊν
του ζργου εξακολουκεί να υπάρχει ακόμθ και αν από φορολογικζσ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ προκφπτει ότι ο Δικαιοφχοσ απζκτθςε δικαίωμα καταςτροφισ των ςχετικϊν ςτοιχείων
μετά από φορολογικό ζλεγχο. Πθ τιρθςθ των ςτοιχείων, που κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αδυναμία
ελζγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εκνικά ι κοινοτικά όργανα ελζγχου, κα οδθγιςει ςε
ανάκλθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων ζνταξθσ και επιςτροφι του ςυνόλου τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ.
Θ τεχνικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ των ζργων γίνεται από τθ ΔΛΑΥ.
Εφόςον ο Δικαιοφχοσ αςκεί επιλζξιμθ και μθ επιλζξιμθ για τον Ξαν. 651/2014 δραςτθριότθτα, με τθ
διακριτι λογιςτικι παρακολοφκθςθ επιβεβαιϊνεται θ μθ ςταυροειδισ ενίςχυςθ των μθ επιλζξιμων
δραςτθριοτιτων.
11.2.2. Ψεχνικι παρακολοφκθςθ
Θ τεχνικι παρακολοφκθςθ των ζργων κα γίνεται από τθ ΔΛΑΥ. Θ ΕΩΔ Θπείρου, θ ΔΛΑΥ, κακϊσ και
άλλα εξουςιοδοτθμζνα όργανα ελζγχου διατθροφν το δικαίωμα, να ελζγχουν όποτε κρίνεται
απαραίτθτο, τθν πορεία του φυςικοφ και του οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου.
Σι επιτροπζσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ ορίηονται από τον Υεριφερειάρχθ Θπείρου και δφναται να
απαρτίηονται από:
 ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ,
 ςτελζχθ τθσ ΔΛΑΥ,
 Εναλλακτικά ο Δικαιοφχοσ, όςον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, δφναται να ανακζτει τθν
πιςτοποίθςθ των δαπανϊν ςε ορκωτοφσ λογιςτζσ / ελεγκτζσ, εγγεγραμμζνουσ ςτο Πθτρϊο
Ελεγκτϊν τθσ Ε.Ο.Ψ.Ε. Ψο ζργο του ορκωτοφ λογιςτι περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν υποβολι
ζκκεςθσ ελζγχου που αφορά τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ και τθσ κανονικότθτασ διενζργειασ και
εξόφλθςθσ των δαπανϊν και τθσ ορκισ λογιςτικισ καταχϊρθςισ τουσ, τθν πραγματοποίθςθ
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των δαπανϊν εντόσ τθσ επιλζξιμθσ περιόδου, τθν φπαρξθ επαρκϊν δικαιολογθτικϊν για τον
ςυςχετιςμό αυτϊν με το ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ
απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ. Σι ορκωτοί λογιςτζσ / ελεγκτζσ επιλζγονται από τον δικαιοφχο και
θ δαπάνθ για τθν απαςχόλθςι τουσ είναι επιλζξιμθ ςτθν οικεία δράςθ μζχρι και τρεισ (3) μινεσ
από τθ λιξθ κάκε ζργου. Θ ΔΛΑΥ εκδίδει ειδικότερεσ οδθγίεσ για το περιεχόμενο και τισ
διαδικαςίεσ υποβολισ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου.
Σι ζλεγχοι μπορεί να πραγματοποιοφνται, είτε με επιςκζψεισ ςτο χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και
ςτθν ζδρα του φορζα, είτε από τα δθλωκζντα ςτισ ετιςιεσ εκκζςεισ προόδου, τθν τελικι ζκκεςθ και
τα φωτοαντίγραφα των παραςτατικϊν των φορζων.
Ειδικότερα, θ Ξοινοπραξία του ζργου, ςαν ςφνολο, υποβάλει ενδιάμεςεσ εκκζςεισ προόδου και
τελικζσ εκκζςεισ (φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου) ςτθ ΔΛΑΥ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
Υροκιρυξθ. Θ πιςτοποίθςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ του ζργου ςτο ςφνολό του από τθ ΔΛΑΥ ςυνιςτά
ουςιαςτικι παράμετρο για τθν τελικι πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των
εταίρων ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Σ Δικαιοφχοσ υποβάλει ενδιάμεςεσ εκκζςεισ προόδου και τελικι ζκκεςθ ςτθ ΔΛΑΥ. Θ υποβολι των
εκκζςεων – αιτθμάτων ελζγχου γίνεται μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν
Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ), ενϊ το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν αποςτζλλεται ςτθ ΔΛΑΥ ςε φυςικι μορφι.
Θ ζκκεςθ φυςικοφ αντικείμενου εςτιάηεται κυρίωσ ςτο ζργο που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει ο
Ανάδοχοσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ του ζργου, που αποτελεί τμιμα του ςυνολικοφ
ζργου. Θ υποβολι των ενδιάμεςων εκκζςεων προόδου γίνεται ανάλογα με τθν πρόοδο του φυςικοφ
και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και τθν προβλεπόμενθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια αυτοφ,
όπωσ προβλζπεται ανά περίπτωςθ ςτθν Ενότθτα 6.4 και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο εντόσ 30
θμερϊν από τθ ςυμπλιρωςθ του μιςοφ χρόνου υλοποίθςθσ του κάκε ζργου (για τα ζργα που
προβλζπεται ενδιάμεςθ καταβολι χρθματοδότθςθσ). Θ υποβολι των τελικϊν εκκζςεων ςτθ ΔΛΑΥ
γίνεται το αργότερο εντόσ 30 θμερϊν από τθ ολοκλιρωςθ του χρόνου υλοποίθςθσ του κάκε ζργου.
Πετά τθν υποβολι των ενδιάμεςων εκκζςεων προόδου και τθσ τελικισ ζκκεςθσ ακολουκεί ζλεγχοσ
όπου:
 επαλθκεφεται θ πρόοδοσ που ζχει επιτευχκεί ςτθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του
ζργου ςε ςχζςθ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ κοινοπραξίασ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν
Απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και το Ψεχνικό Δελτίο του ζργου.
 κρίνεται θ επιλεξιμότθτα των πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν για τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται θ
ςχζςθ τουσ με το ζργο, θ νομιμότθτα τουσ, το εφλογο του κόςτουσ και τζλοσ θ επιλεξιμότθτά
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τουσ ςε ςχζςθ με τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ, τον Σδθγό Εφαρμογισ και το Ψεχνικό Δελτίο
του ζργου κακϊσ και το βακμό υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.
Χτθ ςυνζχεια, ςυντάςςεται ζκκεςθ επαλικευςθσ ςτθν οποία αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία αυτά μζςω
του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ). Θ ςυνταχκείςα από το όργανο
διενζργειασ τθσ επαλικευςθσ Ζκκεςθ Επαλικευςθσ υποβάλλεται για ζγκριςθ (αποδοχι των
αποτελεςμάτων) από ιεραρχικά ανϊτερο και διαφορετικό όργανο. Χε περίπτωςθ διαφωνίασ με (ι
λάκουσ ςε) πεδία τθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα να εκτελεςτοφν οι όποιεσ
διορκϊςεισ ςε αυτι, από το αρμόδιο όργανο με τθν αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ.
Πε τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ, θ οποία ςυντάςςεται μζςω του Υλθροφοριακοφ
Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ):
 ο Δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται γραπτϊσ για τα αποτελζςματα τθσ πιςτοποίθςθσ με τθν αποςτολι
τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ,
 ο Δικαιοφχοσ αποκτά δικαίωμα λιψθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. Χτθν περίπτωςθ, που ο
Δικαιοφχοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα τθσ ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ, μπορεί να υποβάλει
τυχόν ενςτάςεισ ςτθ ΔΛΑΥ το αργότερο εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν μετά τθν
κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου από το αρμόδιο όργανο. Πετά τθν πάροδο τθσ
προκεςμίασ αυτισ κα κεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζχουν αποδεχτεί τα αποτελζςματα και
δεν κα γίνεται δεκτι θ υποβολι ενςτάςεων. Σι ενςτάςεισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από
τθν επιτροπι διενζργειασ του ελζγχου ι τθν επιτροπι ενςτάςεων που κα ορίηεται από τον
Υεριφερειάρχθ Θπείρου.
Τταν από τον ζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι το ζργο δεν εκτελείται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ι ότι
τα ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι διακζςιμα αποτελζςματα δεν εγγυϊνται τθν επιτυχία του ζργου ςτο ςφνολό
του ι ότι ςτθν κατάςταςθ των δαπανϊν ζχουν ςυμπεριλθφκεί μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, θ ΔΛΑΥ
μπορεί να ειςθγθκεί τθ διακοπι του ζργου, τθν περικοπι αντίςτοιχου ποςοφ ι/και τθν επιςτροφι
τθσ ιδθ καταβλθκείςασ ενίςχυςθσ.
Θ κετικι αξιολόγθςθ των ενδιάμεςων εκκζςεων προόδου αποτελεί τθν προχπόκεςθ καταβολισ τθσ
επόμενθσ δόςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται,
το αργότερο εντόσ 30 θμερϊν, να υποβάλλει ςτθ ΔΛΑΥ τελικι ζκκεςθ προόδου και αίτθςθ
αποπλθρωμισ του ζργου. Εκδίδεται ζκκεςθ τελικισ πιςτοποίθςθσ και Απόφαςθ Σλοκλιρωςθσ τθσ
πράξθσ μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ), θ οποία αποτελεί τθν
προχπόκεςθ καταβολισ τθσ τελικισ δόςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ και αποπλθρωμισ των ζργων.
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Ψο ζργο απεντάςςεται ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ κατά δφο (2) μινεσ των προκεςμιϊν που ορίηονται
ςτο παρόν κεφάλαιο και αφοροφν ςτθν υποβολι των τελικϊν εκκζςεων (φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου) και των αιτιςεων καταβολισ των δόςεων και τθσ αποπλθρωμισ.

11.3. ΞΑΨΑΒΣΟΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ – ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΑ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ
Θ Δθμόςια Δαπάνθ (Εκνικι επιχοριγθςθ) κάκε εγκεκριμζνου ζργου ανζρχεται, κατά μζγιςτο, ςτο
ποςό το οποίο περιγράφεται ςτθ Χφμβαςθ του ζργου (ανάμεςα ςτθ ΔΛΑΥ και το «Χυμβαλλόμενο
Πζροσ» / Δικαιοφχο τθσ πράξθσ).
Θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ γίνεται ςε ςτάδια (δόςεισ) κατά τθ διάρκεια του ζργου. Ξάκε δόςθ
αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο ποςοςτό τθσ ςυνολικισ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ – το ποςοςτό αυτό
ιςχφει τόςο για το ςφνολο των εταίρων ςφμπραξθσ όςο και κάκε δικαιοφχο χωριςτά. Θ τελευταία
δόςθ (αποπλθρωμι) καταβάλλεται μετά τθ λιξθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου και το φψοσ τθσ
δεν είναι προκακοριςμζνο, αλλά εξαρτάται από τισ ςυνολικζσ πιςτοποιθμζνεσ δαπάνεσ του κάκε
δικαιοφχου για το ςφνολο του ζργου.
Θ καταβολι τθσ κάκε δόςθσ τθσ ενίςχυςθσ από τθ ΔΛΑΥ γίνεται με τθν κατάκεςθ του αντιςτοίχου
ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό, που ο Δικαιοφχοσ ζχει δθλϊςει ςτθ ΔΛΑΥ και κα
πραγματοποιείται ανάλογα με τθ ροι χρθματοδότθςθσ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(ΥΔΕ).
11.3.1. Ξαταβολι Αϋ δόςθσ ενίςχυςθσ
Θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται μετά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ και ανζρχεται ςτο
40% τθσ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ.
Για τθν είςπραξθ τθσ α' δόςθσ απαιτείται θ υποβολι από τον δικαιοφχο των παρακάτω
δικαιολογθτικϊν:
α) Ακεϊρθτο τιμολόγιο (επιχορθγιςεων) του άρκρου 6 παρ. 3 του Ξϊδικα άορολογικισ
Απεικόνιςθσ Χτοιχείων (ΞάΑΧ)
β) άορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα
γ) Επωνυμία τθσ Ψράπεηασ του δικαιοφχου και ςχετικό αρικμό ΛΒΑΡ.
δ) Πόνο από τισ επιχειριςεισ, εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ ίςθ με το ποςό τθσ
προκαταβολισ που αντιςτοιχεί ςτο δικαιοφχο. Εξαιροφνται οι επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν
ςυςτακεί κατϋ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 3 παρ.5 του Ρόμου 1514/1985 και των
τροποποιιςεων αυτοφ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα απελευκερϊνεται μετά από
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τθν πιςτοποίθςθ δαπανϊν φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου του 40% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου (ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ελζγχων, που προβλζπεται
ςτθν Ενότθτα 11.2).
ε) Άδεια λειτουργίασ ςε ιςχφ ι αίτθςθ για ζκδοςθ/ανανζωςθ άδειασ λειτουργίασ ι βεβαίωςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ περί ςυνδρομισ νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ. Χε
περίπτωςθ που, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ,
υποβάλλεται Ωπεφκυνθ ∆ιλωςθ του Ρόμιμου Εκπροςϊπου ότι δεν απαιτείται άδεια
λειτουργίασ με αναφορά ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ.
Εναλλακτικά:
1. ςτθν περίπτωςθ, που θ επιχείρθςθ δεν επικυμεί να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι, θ α’ δόςθ
ενίςχυςθσ δεν κα καταβάλλεται μζχρι τθν πιςτοποίθςθ δαπανϊν ίςων με το 40% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του δικαιοφχου,
2. Θ εγγυθτικι επιςτολι αποδίδεται εφόςον δεν ςυντρζχει λόγοσ κατάπτωςισ τθσ μετά από τθν
προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου, τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ι τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ και τθν αξιολόγθςι τουσ.
3. Θ εκταμίευςθ των προκαταβολϊν των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων μπορεί να γίνεται και
χωρίσ τθν κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ, μζςω ειδικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν με τθ
μορφι “Aνοιχτϊν Ξαταπιςτευτικϊν Οογαριαςμϊν Εscrow Accounts”. Oι όροι, οι προχποκζςεισ,
θ διαδικαςία και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια, ςχετικά με τθν λειτουργία των ωσ άνω
λογαριαςμϊν και τθ μζςω αυτϊν εκταμίευςθ των προκαταβολϊν, ρυκμίηονται με απόφαςθ του
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ.
Ψα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα πρζπει να προςκομιςτοφν το αργότερο ςε ζνα μινα από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ τθσ ΔΛΑΥ. Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ, εάν θ ΔΛΑΥ κρίνει ότι δεν ζχουν αρχίςει οι εργαςίεσ
υλοποίθςθσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου, μπορεί να εξετάςει τθν
περίπτωςθ διακοπισ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου.
11.3.2. Ξαταβολι ενδιάμεςθσ δόςθσ ενίςχυςθσ
Σ χρόνοσ καταβολισ τθσ ενδιάμεςθσ δόςθσ εξαρτάται από τθν διάρκεια του ζργου. Χυγκεκριμζνα:
● για ζργα διάρκειασ ωσ 18 μινεσ προβλζπεται μία ενδιάμεςθ καταβολι, φψουσ 40% τθσ
εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ μετά τουσ πρϊτουσ 6 μινεσ υλοποίθςθσ του ζργου.
● για ζργα διάρκειασ από 19 μινεσ ωσ 24 μινεσ προβλζπεται μία ενδιάμεςθ καταβολι, φψουσ
40% τθσ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ, μετά το 1ο ζτοσ υλοποίθςθσ του ζργου.
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● για ζργα διάρκειασ από 25 μινεσ ωσ 36 μινεσ προβλζπεται μία ενδιάμεςθ καταβολι, φψουσ
40% τθσ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ, μετά το ιμιςυ υλοποίθςθσ του ζργου.
Θ ενδιάμεςθ δόςθ καταβάλλεται μετά τθν υποβολι τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ προόδου και τον
αντίςτοιχο ενδιάμεςο ζλεγχο, όπωσ προβλζπεται ςτθν Ενότθτα 11.2, και εφόςον οι πιςτοποιθμζνεσ
δαπάνεσ του ζργου καλφπτουν ποςοςτό του προχπολογιςμοφ ίςο ι μεγαλφτερο του 80% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου. Χε περίπτωςθ, που δεν υποβλθκεί θ προβλεπόμενθ
ενδιάμεςθ ζκκεςθ προόδου ι θ απορρόφθςθ είναι χαμθλότερθ από το 80% τθσ ιδθ καταβλθκείςασ
δόςθσ, θ αντίςτοιχθ δόςθ δεν καταβάλλεται ζωσ τθν υποβολι τθσ επόμενθσ ζκκεςθσ και τθ
διενζργεια του αντίςτοιχου ελζγχου. Για τθν είςπραξθ κάκε δόςθσ υποβάλλονται από κάκε
δικαιοφχο τα α) , β) και γ) δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 11.3.
11.3.3. Ξαταβολι αποπλθρωμισ
Ψο υπόλοιπο (20%) τθσ εγκεκριμζνθσ ενίςχυςθσ καταβάλλεται μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του
ερευνθτικοφ ζργου, τθν υποβολι τθσ τελικισ ζκκεςθσ ολοκλιρωςθσ, τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ
και οικονομικοφ αντικειμζνου από τθ ΔΛΑΥ, τθν ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ τελικισ πιςτοποίθςθσ και τθσ
Απόφαςθσ Σλοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ
Για τθν είςπραξθ κάκε δόςθσ υποβάλλονται από κάκε δικαιοφχο τα α) , β) και γ) δικαιολογθτικά τθσ
παραγράφου 11.3.
Εάν κατά τθν ολοκλιρωςθ ι παφςθ των εργαςιϊν του ζργου διαπιςτωκεί ότι θ ςυνολικι ενίςχυςθ,
που ζχει ιδθ καταβλθκεί από τθ ΔΛΑΥ, ςε κάποιο δικαιοφχο είναι μεγαλφτερθ από αυτι, που του
οφείλεται βάςει τθσ προόδου του φυςικοφ αντικειμζνου ι/και των ςυνολικϊν δαπανϊν του, όπωσ
αυτά προκφπτουν από τισ ςχετικζσ εκκζςεισ πιςτοποίθςθσ, τότε ο Δικαιοφχοσ επιςτρζφει ςτθ ΔΛΑΥ
τθ διαφορά, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντων ποςϊν και είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων για τθν περίπτωςθ ζργων εκνικισ και
κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ.

12. ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΛΧ

12.1. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘΧ
Αιτιματα τροποποίθςθσ υποβάλλονται μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν
Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ), ςφμφωνα με τυποποιθμζνθ φόρμα του ΥΧΞΕ και εν ςυνεχεία υποβάλλονται ςε
φυςικι μορφι τα ςχετικά πλθροφοριακά ζντυπα ςυνοδευόμενα με τα ςυν/να δικαιολογθτικά.
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Αλλαγι των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ Απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και
αυτϊν του Ψεχνικοφ Υαραρτιματοσ) είναι δυνατι, μετά από υποβολι τεκμθριωμζνου αιτιματοσ
από τον δικαιοφχο, εφόςον δεν αλλοιϊνεται θ φφςθ του ζργου και δεν αλλάηουν οι ςτόχοι αυτοφ.
Ψα αιτιματα εξετάηονται και κρίνονται από τθ ΔΛΑΥ. Ψροποποιιςεισ ςτοιχείων του ζργου μείηονοσ
ςθμαςίασ, τα οποία ορίηονται ςτθν επόμενθ παράγραφο, εξετάηονται από τθ ΔΛΑΥ και εγκρίνονται
από τον Υεριφερειάρχθ Θπείρου μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΔΛΑΥ. Θ εξζταςθ των αιτθμάτων
τροποποίθςθσ γίνεται μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ). Δεν
κεωρείται ότι αλλάηει θ φφςθ του ζργου και οι ςτόχοι αυτοφ, εφόςον οι αλλαγζσ αφοροφν ςε
μεταφορά κονδυλίων από κατθγορία ςε κατθγορία δαπάνθσ του ζργου του δικαιοφχου ι από
ενότθτα ςε ενότθτα εργαςίασ, που επιφζρει μεταβολι τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ι ενότθτασ μζχρι
25% ςε ςχζςθ με τον αρχικά εγκρικζντα προχπολογιςμό τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ι τθσ
αντίςτοιχθσ ενότθτασ ι ςε αλλαγι ερευνθτικοφ ι λοιποφ προςωπικοφ με τα ίδια προςόντα με αυτό,
που αντικακίςταται. Θ μεταφορά κονδυλίων ςε κατθγορία δαπάνθσ, ςτθν οποία δεν υφίςταται
εγκεκριμζνο ποςό, επιτρζπεται μζχρι 3% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου του
δικαιοφχου. Σ Δικαιοφχοσ δφναται να πραγματοποιεί τισ προαναφερκείςεσ αλλαγζσ ςε όλθ τθν
διάρκεια του ζργου μζχρι τθν λιξθ αυτοφ με ενθμζρωςθ τθσ ΔΛΑΥ και με τθν επιφφλαξθ τθσ
επαλικευςισ τουσ.
Σι τροποποιιςεισ ενςωματϊνονται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου με ανάλογθ
τροποποίθςθ αυτισ.

12.2. ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΛΧ ΠΕΛΗΣΡΣΧ ΧΘΠΑΧΛΑΧ
ίσ τροποποιιςεισ μείηονοσ ςθμαςίασ, που εξετάηονται από τθ ΔΛΑΥ είναι οι παρακάτω:
•

Ψροποποίθςθ επί μζρουσ ςτοιχείων του φυςικοφ αντικειμζνου και μεταφορά κονδυλίων
μεγαλφτερθ του 25% μεταξφ των κατθγοριϊν

•

Αντικατάςταςθ εταίρου ςφμπραξθσ ι μεταφορά κονδυλίων μεταξφ εταίρων

•

Αντικατάςταςθ υπεργολάβου

•

Αλλαγι Επιςτθμονικοφ Ωπευκφνου

•

Υαράταςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου

Ψα κζματα προσ εξζταςθ ειςάγονται ςτθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι από τθ ΔΛΑΥ. Σι τροποποιιςεισ
ενςωματϊνονται ςτθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου με ανάλογθ τροποποίθςθ αυτισ.
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Επιςιμανςθ: Χε κάκε περίπτωςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ πράξθσ πρζπει να πλθροφνται οι όροι και
προχποκζςεισ που διαςφαλίηουν τθν επιλεξιμότθτα και κετικι αξιολόγθςθ τθσ, βάςει των κριτθρίων
τθσ εκάςτοτε Υρόςκλθςθσ.
Ψα αιτιματα τροποποιιςεων, εκτόσ αυτϊν που υποβάλλονται για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, μποροφν
να κατατίκενται μετά τον πρϊτο χρόνο από τθν θμερομθνία ζναρξθσ υλοποίθςθσ του ζργου, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτθν Απόφαςθ χρθματοδότθςθσ και τουλάχιςτον 30 (τριάντα) θμερολογιακζσ μζρεσ
πριν τθν θμερομθνία λιξθσ του ζργου (θ θμερομθνία υποβολισ κακορίηεται από τον αρικμό
πρωτοκόλλου που κα αποδοκεί ςτο ςχετικό ειςερχόμενο ζγγραφο). Αιτιματα που υποβάλλονται
μετά από αυτιν τθν προκεςμία δε κα εξετάηονται.
Τλεσ οι τροποποιιςεισ, εκτόσ αυτϊν που πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του δικαιοφχου, όπωσ
περιγράφονται ςτθ παράγραφο 12.1, τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΔΛΑΥ. Ψα ςχετικά αιτιματα κα
πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικι αιτιολόγθςθ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του φυςικοφ
αντικειμζνου του ζργου που δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για τθν εκάςτοτε τροποποίθςθ. Ψα αιτιματα
τροποποιιςεων δεν κα εξετάηονται ζωσ ότου υποβλθκοφν όλα τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν παροφςα Ενότθτα ι τθν Απόφαςθ χρθματοδότθςθσ.
Εφόςον υποβλθκοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, θ ΔΛΑΥ κα επεξεργάηεται τα αιτιματα
τροποποιιςεων και κα αποςτζλλει θλεκτρονικά τισ ςχετικζσ απαντθτικζσ επιςτολζσ ι/και
τροποποιθτικζσ αποφάςεισ, όπου απαιτείται. Χτθν περίπτωςθ που θ τροποποίθςθ επιφζρει αλλαγζσ
ςε ςτοιχεία του Ψεχνικοφ Υαραρτιματοσ τθσ Απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ, κα πρζπει να
υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι το ενθμερωμζνο Ψεχνικό Υαράρτθμα με ευδιάκριτα
ςθμειωμζνεσ τισ αλλαγζσ, που επζρχονται ςε ςχζςθ με το εκάςτοτε ιςχφον Ψεχνικό Υαράρτθμα. Για
τθν ορκι και ταχφτερθ επεξεργαςία των αιτθμάτων των ενδιαφερομζνων κα πρζπει θ
υποβαλλόμενθ θλεκτρονικι μορφι του Ψεχνικοφ Υαραρτιματοσ να περιζχει πλιρθ και ακριβι
απεικόνιςθ των αιτοφμενων τροποποιιςεων. Θ ευκφνθ για τθν ορκι διατφπωςθ των αιτθμάτων και
τθν ορκι ενθμζρωςθ του Ψεχνικοφ Υαραρτιματοσ βαρφνει τον ενδιαφερόμενο δικαιοφχο και τον
Χυντονιςτι του ζργου. Ψυχόν λάκθ για τα οποία ευκφνονται οι ενδιαφερόμενοι ι ο Χυντονιςτισ δε
δεςμεφουν τθ ΔΛΑΥ ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ των ςχετικϊν ςτοιχείων τθσ Απόφαςθσ ι του Ψεχνικοφ
Υαραρτιματοσ.

12.3. ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΩΡ
Αναφζρονται παρακάτω οριςμζνοι περιοριςμοί ςτθν δυνατότθτα τροποποιιςεων:
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12.3.1. Χρονικι παράταςθ
Εάν υπάρχουν αποχρϊντεσ λόγοι, εκτόσ του άμεςου ελζγχου τθσ κοινοπραξίασ, για τουσ οποίουσ θ
υλοποίθςθ του ζργου υςτερεί του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ, είναι δυνατι θ παράταςθ
τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, χωρίσ αντίςτοιχθ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του. Θ ςχετικι αίτθςθ κα
πρζπει να τεκμθριϊνει ικανοποιθτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ηθτείται θ χρονικι παράταςθ.
Επιςθμαίνεται ότι χρονικι παράταςθ μπορεί να δοκεί μόνο μια φορά και ςε καμία περίπτωςθ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του εκάςτοτε ζργου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ
είναι θ ζγκριςθ τθσ παράταςθσ από τθ ΔΛΑΥ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ χρονικισ παράταςθσ του ζργου
δεν επιτρζπονται περαιτζρω τροποποιιςεισ κανενόσ είδουσ.
Δεν επιτρζπονται οι παρακάτω τροποποιιςεισ:


τροποποίθςθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ του ζργου και τθσ θμερομθνίασ επιλεξιμότθτασ
δαπανϊν.



αφξθςθ τθσ ενίςχυςθσ (δθμόςιασ δαπάνθσ) του Αναδόχου φορζα – Εταίρου.



τροποποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου, για οποιονδιποτε λόγο. Αλλαγζσ ςτισ
τεχνικζσ/μεκοδολογίεσ υλοποίθςθσ του ερευνθτικοφ αντικειμζνου που προκαλοφνται από
τισ ςυνικεισ τεχνολογικζσ ι άλλεσ εξελίξεισ ςτο αντίςτοιχο επιςτθμονικό πεδίο δε ςυνιςτοφν
τροποποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, εφόςον θ τεχνολογικι ςτάκμιςθ είναι υψθλότερθ
των υπαρχόντων.



μεταφορά τμιματοσ του υλοποιοφμενου ζργου ι προχπολογιςμοφ μεταξφ φορζων. Θ
ΔΛΑΥ, όπου κρίνει ςκόπιμο, για τισ ανωτζρω αλλαγζσ δφναται να ηθτά τθ γνϊμθ
εξωτερικοφ εμπειρογνϊμονα ι να ςυςτινει ειδικι Επιτροπι εμπειρογνωμόνων, ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα κατά νόμο.

13. ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΥΦΑΕΩΡ

Πετά τθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ των ςυνολικϊν ςτοιχείων τθσ Υράξθσ, και με βάςθ τα
αποτελζςματά τθσ και τθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ, θ ΔΛΑΥ προβαίνει ςτθ ςφνταξθ τθσ
Βεβαίωςθσ Σλοκλιρωςθσ Υράξθσ μζςω του ΥΧΞΕ, τθν οποία κοινοποιεί ςτο Δικαιοφχο.
Πε τθ Βεβαίωςθ αυτι:
 βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Υράξθσ (τα
παραδοτζα, θ επίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου των δεικτϊν και των ςτόχων τθσ Υράξθσ).
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 βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του Δικαιοφχου
και αποτυπϊνεται το τελικό αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ δαπανϊν (ςυνολικι δαπάνθ και
αντιςτοιχοφςα δθμόςια δαπάνθ) όλων των προθγοφμενων ενδιάμεςων Αιτθμάτων
Υλθρωμισ κακϊσ και του τελικοφ Αιτιματοσ.
 ορίηεται το τελικό καταβλθτζο ποςό τθσ δθμόςιασ ςυνειςφοράσ και αποτυπϊνονται ποςά
που ενδεχόμενα ζχουν ιδθ καταβλθκεί κακϊσ και το υπολειπόμενο προσ καταβολι ποςό.
 κακορίηεται το τελικό χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ Υράξθσ.
 βεβαιϊνεται θ ζκδοςθ των αδειϊν που προβλζπονται από το οικείο ρυκμιςτικό πλαίςιο.
 διαπιςτϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου που τίκενται ςτθν απόφαςθ
ζνταξθσ έρθματοδότθςθσ και ειδικότερα δθμοςιότθτασ και ΑΠΕΑ και υποβολισ
απαιτοφμενων ςτοιχείων.
 διαπιςτϊνεται θ ςυμμόρφωςθ του Δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων
επαλθκεφςεων/επικεωριςεων/ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί ςτθν πράξθ (από ΔΛΑΥ, ΕΩΔ
Θπείρου, Αρχι Υιςτοποίθςθσ, Αρχι Ελζγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εκνικά ι τθσ Ε.Ε.).
 κακορίηεται θ ακριβισ θμερομθνία ανάλθψθσ κάκε Πακροχρόνιασ Ωποχρζωςθσ του
Δικαιοφχου, όπωσ αυτζσ ζχουν προδιαγραφεί ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ.
Θ ΔΛΑΥ κοινοποιεί τθ Βεβαίωςθ Σλοκλιρωςθσ Υράξθσ ςτον δικαιοφχο. Τλα τα ςχετικά ζγγραφα και
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ αρχειοκετοφνται ςτον άάκελο Υράξθσ.

13.1 ΔΕΛΞΨΕΧ ΕΥΛΨΩΧΛΑΧ ΨΘΧ ΥΑΦΣΩΧΑΧ ΔΦΑΧΘΧ
Σι δείκτεσ που χαρακτθρίηουν τθ δράςθ είναι οι ακόλουκοι:
-

Ψ4223 - Αρικμόσ πατεντϊν (PCT patents)

-

Ψ1605 - Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων

-

CO02 - Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ

-

CO26 - Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά ιδρφματα

14. ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ

α) Σ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ των όρων που προβλζπονται ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ.

-51-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

β) Σ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ δεν μπορεί να ενιςχυκεί από άλλο Εκνικό ι Ξοινοτικό Υρόγραμμα για
τθν υλοποίθςθ τθσ ίδιασ πρόταςθσ ι τμιματοσ αυτισ.
γ) Σ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν διακόψει τθν λειτουργία του και να λειτουργεί εντόσ
τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ εφόςον είναι ΠΠΕ και εντόσ πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ εφόςον είναι μεγάλθ επιχείρθςθ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ
επιβάλλεται επιςτροφι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ αναλογικά προσ τθν περίοδο για τθν οποία
δεν εκπλθρϊκθκαν οι απαιτιςεισ.
δ) Σ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να μθν μεταβιβάςει για οποιοδιποτε λόγο πάγια
περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν ενιςχυκεί, εκτόσ εάν αυτά αντικαταςτακοφν από άλλα
κυριότθτασ του φορζα και ανάλογθσ αξίασ, που ανταποκρίνονται ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ
επζνδυςθσ (ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ ΔΛΑΥ) για χρονικό διάςτθμα 3
ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ εφόςον είναι ΠΠΕ και εντόσ 5
ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ εφόςον είναι μεγάλθ
επιχείρθςθ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται επιςτροφι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ
αναλογικά προσ τθν περίοδο για τθν οποία δεν εκπλθρϊκθκαν οι απαιτιςεισ.
ε) Σ Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ οφείλει να τθρεί τθν Ενωςιακι και Εκνικι Ρομοκεςία κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και ιδίωσ όςον αφορά τθ αειφόρο ανάπτυξθ, τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν
και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ και τθν προςβαςιμότθτα Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ.
ςτ) Επίςθσ οι Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων πρζπει:
-

Ρα πραγματοποιοφν το ςφνολο των ενεργειϊν μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ
Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ) διαςφαλίηοντασ τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των
ςτοιχείων που υποβάλλει ςτο ΥΧΞΕ.

-

Ρα τθροφν ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθν πράξθ ι να διακζτουν επαρκι λογιςτικι
κωδικοποίθςθ από τθν οποία να προκφπτει θ καταχϊρθςθ όλων των δαπανϊν που
αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται και με κατάλλθλο μθχανιςμό να
διαςφαλίηεται θ μθ ενίςχυςθ μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων ςε περίπτωςθ μεικτισ
δραςτθριότθτασ

-

Ρα λαμβάνουν όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτο Υαράρτθμα XII του
Ξανονιςμοφ 1303/2013 και να αποδζχονται τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτο κατάλογο των
πράξεων του Ε.Υ. που δθμοςιοποιεί θ ΕΩΔ Θπείρου ςτισ διαδικτυακζσ πφλεσ
www.ependyseis. r, www.espa. r, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 115 και ςτο
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Υαράρτθμα έΛΛ του Ξαν. 1303/2013, και ςτο οποίο αναφζρονται: θ ονομαςία του
δικαιοφχου και τθσ πράξθσ, ςφνοψθ τθσ πράξθσ, θμερομθνία ζναρξθσ τθσ πράξθσ,
καταλθκτικι

θμερομθνία

πράξθσ,

ςυνολικι

επιλζξιμθ

δαπάνθ,

ποςοςτό

ςυγχρθματοδότθςθσ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ ι άλλθ κατάλλθλθ ζνδειξθ τθσ τοποκεςίασ,
χϊρα, ονομαςία τθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ τθσ πράξθσ.
η) Για τον ζλεγχο των μακροχρονίων υποχρεϊςεων, ο Δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ, πρζπει να
αποςτζλει ςτθ ΔΛΑΥ όλα τα ςχετικά ζγγραφα που ηθτοφνται εγγράφωσ από αυτιν. Χε περίπτωςθ
μθ προςκόμιςθσ αυτϊν επιβάλλεται επιςτροφι του ςυνόλου τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ.
θ) Ξατά τθν υλοποίθςθ μιασ πράξθσ, ο Δικαιοφχοσ ενθμερϊνει το κοινό ςχετικά με τθν ςτιριξθ που
ζχει λάβει από τα Ψαμεία:
i. παρζχοντασ ςτον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, ςφντομθ περιγραφι τθσ πράξθσ,
ανάλογθσ προσ το επίπεδο τθσ ςτιριξθσ, που περιλαμβάνει τουσ ςτόχουσ και τα
αποτελζςματά τθσ και επιςθμαίνει τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ζνωςθ,
ii. τοποκετϊντασ τουλάχιςτον μία αφίςα με πλθροφόρθςθ ςχετικά με το ζργο (ελάχιςτο μζγεκοσ
Α3), που περιλαμβάνει τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ζνωςθ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό
από το κοινό, όπωσ θ είςοδοσ ςε ζνα κτίριο.
κ) Χε τυχόν εκδθλϊςεισ, που διοργανϊνονται κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου για τθν προβολι και
δθμοςιότθτα αυτοφ ι ςε δθμοςιεφςεισ, που γίνονται και περιζχουν προκαταρκτικά, μερικά ι
τελικά αποτελζςματα του ερευνθτικοφ ζργου, πρζπει να μνθμονεφεται ότι μζροσ ι ολόκλθρο το
ζργο χρθματοδοτικθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ, το Ευρωπαϊκό Ψαμείο, που
χρθματοδοτεί τθν δράςθ, να γίνεται αναφορά τθσ Ε.Ε και να προβάλλεται το ζμβλθμά τθσ ( Ξ.
1303/2013, ΥΑΦΑΦΨ. έΛΛ, παρ. 2.2.1 ).
ι) Πζςα ςε ζξι μινεσ από τθν λιξθ του προγράμματοσ ι ζργου ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να
δθλϊςει ςτθ ΔΛΑΥ τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρθςιμοποιιςει τα αποτελζςματα αυτοφ.
Χε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ παραπάνω διλωςθσ, το Δθμόςιο μπορεί να
αξιοποιεί ι να εκμεταλλεφεται το ίδιο ι μζςω τρίτων, τα αποτελζςματα αυτά ελεφκερα.
ια) Σ χρθματοδοτοφμενοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΛΑΥ ι/και με άλλα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράςχει κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία που αφοροφν
ςτο ζργο ακόμα και μετά τθ λιξθ τθσ Δράςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα αποτίμθςθσ
και αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ και να υποςτθριχκεί ο ςχεδιαςμόσ μελλοντικϊν παρόμοιων
Δράςεων.
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ιβ) Τλα τα δικαιολογθτικά και παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν του ζργου τθροφνται από το
Δικαιοφχο ςε ειδικι μερίδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, αλλά και ςτθ ςυνζχεια για χρόνο
τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετϊν μετά τθν τελευταία καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ και
πάντωσ όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιςτροφι
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν. Ψα ανωτζρω ςτοιχεία τίκενται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων
οργάνων του Δθμοςίου, τθσ ΕΩΔ Θπείρου, τθσ ΔΛΑΥ, τθσ ΕΔΕΟ ι των αρμοδίων οργάνων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον ηθτθκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ ζλεγχοσ και τοφτο ανεξαρτιτωσ αν από
άλλεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ δεν υποχρεοφνται ςτθ διατιρθςθ των δικαιολογθτικϊν
και παραςτατικϊν τθσ παραγωγικισ επζνδυςθσ.
Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι
πρωτοτφπων, ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ
φορείσ δεδομζνων, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων
ι εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι.
ιγ) Θ επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ από τον
δικαιοφχο τθσ ενίςχυςθσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται εντόκωσ από τθν θμερομθνία
καταβολισ τουσ, ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 126829 ΕΩΚΩ 1217(1) (άΕΞ 2784 Β’, 21-12-2015).
ιδ) Θ ΔΛΑΥ ωσ Ενδιάμεςοσ άορζασ Διαχείριςθσ (ΕάΔ), διατθρεί λεπτομερείσ φακζλουσ με όλεσ τισ
πλθροφορίεσ και τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται, οι οποίοι φυλάςςονται επί 10 ζτθ
από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πράξεων.

15. ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘ

Για τθν πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων λειτουργεί ςτθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Υεριφζρειασ Θπείρου Γραφείο Ενθμζρωςθσ, τθλ: 26513 60533, email: infoipiros@mou.gr, URL: http://www.peproe.gr. Ψυχόν ερωτιματα κα διατυπϊνονται
εγγράφωσ και κα αποςτζλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ infoipiros@mou.gr.
Για τεχνικά κζματα τθσ εφαρμογισ οι δικαιοφχοι μποροφν να απευκφνονται ςτο HELPDESK (γραφείο
υποςτιριξθσ) που λειτουργεί θ ΠΣΔ, τθλ: 210-7787940, support@mou.gr (ϊρεσ γραφείου 09:00 –
17:00).
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16. ΥΑΦΑΨΩΥΛΕΧ – ΔΛΑΞΣΥΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ – ΑΡΑΞΨΘΧΘ

Χε ότι αφορά ςε παρατυπίεσ, διακοπι τθσ ενίςχυςθσ κακϊσ και ςε ανάκτθςθ αχρεωςτιτωσ ι
παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν ΞΩΑ περί δθμοςιονομικϊν
διορκϊςεων και διαδικαςιϊν ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από
πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων
ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014−2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του Ρ. 4314/2014, άΕΞ 21/Ψεφχοσ
Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. άφλλου 2784/Υαράρτθμα ΛΛ ςυνθμμζνο.

17. ΞΑΨΑΟΣΓΣΧ ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΩΡ

- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ: ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣ ΕΡΨΩΥΣ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛΓΦΑάΘΧ ΥΦΑΘΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ: ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΕΧ ΔΛΣΦΚίΧΕΛΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ: ΕΥΛΟΖΛΠΕΧ ΔΑΥΆΡΕΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV: ΣΦΛΧΠΣΧ ΠΠΕ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΔΘΟίΧΘΧ ΧέΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΥΣΩ ΑάΣΦΣΩΡ ΨΘΡ ΛΔΛΣΨΘΨΑ
ΠΠΕ ΠΛΑΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛ: ΣΦΛΧΠΣΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΞίΡ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛI: ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛIΛ: ΕΥΛΟΕΛΠΣΛ ΞίΔΛΞΣΛ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ (ΞΑΔ)
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IX: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ ΔΘΟίΧΘΧ
- ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ X : ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ ΨΘΧ ΧΩΡΚΘΞΘΧ ΓΛΑ ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΕΩΦίΥΑΝΞΘΧ ΕΡίΧΘΧ
(ΧΟΕΕ)
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ: ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣ ΕΡΨΩΥΣ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘΧ ΥΦΑΘΧ

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ
ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
Ε.Υ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
“ΘΥΕΛΦΣΧ” 2014-2020

ΑΣΡΑΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ 01
«Ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ με ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΨΥΕ»

«Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ
βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»

ΨΩΥΣΧ ΕΡΨΩΥΣΩ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘΧ ΥΦΑΘΧ

Ψίτλοσ

Ακρωνφμιο

ΞΩΔΛΞΣΧ ΕΦΓΣΩ:
ΛΩΑΡΡΛΡΑ
ΛΣΩΟΛΣΧ 2017
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Σίτλοσ (ελλθνικά):

Σίτλοσ (αγγλικά):

Περίληψη πρότασης (έως 1.000 χαρακτήρες):
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1. ΓΕΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΦΣΞΘΦΩΘΧ
ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘ ΥΦΣΨΕΦΑΛΣΨΘΨΑ (όπωσ ςε:
αναλυτικι πρόςκλθςθ δράςθσ)
ΧΩΠΒΑΨΣΨΘΨΑ ΠΕ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘΧ ΥΦΣΨΕΦΑΛTΣΨΘΨΑΧ όπωσ ζχει
προκφψει από τθν «ζξυπνθ εξειδίκευςθ» (όπωσ
ςε: αναλυτικι πρόςκλθςθ δράςθσ)
ΟΕΕΛΧ ι ΦΦΑΧΕΛΧ – ΞΟΕΛΔΛΑ ωσ προσ το
υπόβακρο του φυςικοφ αντικειμζνου
(keywords)
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2. ΧΩΡΨΣΠΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΒΑΧΛΞΩΡ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ

2.1 ΔΚΚΑΚΟΤΧΟ ΦΟΡΕΑ (ι ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΦΟΡΕΚ ΣΗ ΤΜΠΡΑΞΗ για ςυνεργατικά
ζργα)
Α/Α ΦΣΦΕΑ*

ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΦΣΦΕΑ

ΧΩΡΨΣΠΣΓΦΑΦΛΑ

ΕΛΔΣΧ

ΕΥΩΡΩΠΛΑΧ

ΦΣΦΕΑ**

1
(υντονιςτήσ)

(*) Χυντονιςτισ Φορζασ μπορεί να είναι μόνο Επιχείρθςθ
(**) Επιχείρθςθ ι ΦΨΕ

2.2α ΤΝΣΟΝΚΣΗ ΕΡΓΟΤ *
ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ
ΣΡΣΠΑΧΛΑ ΦΣΦΕΑ
ΚΕΧΘ ΧΨΣ ΦΣΦΕΑ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΞΛΡΘΨΣ
FAX
e-mail
(*) Χυντονιςτισ ζργου μπορεί να είναι μόνο από τθν Επιχείρθςθ ςυντονιςτι του ζργου

2.2β ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΟ ΤΠΕΤΙΤΝΟ ΕΡΓΟΤ *
ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ
ΣΡΣΠΑΧΛΑ ΦΣΦΕΑ
ΚΕΧΘ ΧΨΣ ΦΣΦΕΑ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΞΛΡΘΨΣ
FAX
e-mail
(*) Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ του ζργου μπορεί να είναι μόνο από τθν Επιχείρθςθ ςυντονιςτι του ζργου
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3. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΩ ΦΣΦΕΑ (ΦΣΦΕΩΡ ΧΩΠΥΦΑΘΧ)

3.1 ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΠΑΡΟΤΚΑΗ ΔΚΚΑΚΟΤΧΟΤ/ ΦΟΡΕΑ
άΣΦΕΑΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘ (Χυμπλθρϊνεται τόςεσ φορζσ όςεσ ο αρικμόσ των επιχειριςεων που
ςυμμετζχουν ςτθν πράξθ)
3Α. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΑΩΨΣΨΘΨΑΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
3Α.1. ΒΑΧΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
3Α.1.1 ΓΕΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
3Α.1.1. ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

ΒΑΧΕΛ ΕΓΓΦΑάΣΩ ΑΥΣ Δ.Σ.Ω.

3Α.1.2. ΔΛΑΞΦΛΨΛΞΣΧ ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

ΒΑΧΕΛ ΕΓΓΦΑάΣΩ ΑΥΣ Δ.Σ.Ω.

3Α.1.3. ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΛΔΦΩΧΘΧ

ΒΑΧΕΛ ΕΡΑΦΘΧ ΑΥΣ Δ.Σ.Ω.

3Α.1.4. ΡΣΠΛΞΘ ΠΣΦΦΘ
3Α.1.5. Α.Φ.Π.
3Α.1.6. V.A.T. (ΕΞΨΣΧ ΕΟΟΑΔΣΧ)
3Α.1.7. Δ.Σ.Ω.

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

3Α.1.8. ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ
ΞΩΦΛΑΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ (ΞΑΔ)
3Α.1.9. ΕΛΔΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

ΩάΛΧΨΑΠΕΡΘ/ΡΕΑ (Αυτόματα ανάλογα με το 3Α.1.3.)

3Α.1.10. ΠΕΓΕΚΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

ΠΛΞΦΘ/ΠΕΧΑΛΑ/ΠΕΓΑΟΘ (*)

(*αυτό το πεδίο υπόκειται ςε αξιολόγθςθ και ςε περίπτωςθ μθ ορκισ ςυμπλιρωςθσ δφναται να
προκαλζςει αλλαγι του ποςοςτοφ ενίςχυςθσ και του χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ)
3Α.2. ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΕΔΦΑΧ
3Α.2.1. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

3Α.2.2. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

3Α.2.3. ΔΘΠΣΧ – ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

3Α.2.4. ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

3Α.2.5. ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ
ΕΔΦΑΧ

ΣΔΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ

ΒΑΧΕΛ ΕΓΓΦΑάΣΩ ΑΥΣ Δ.Σ.Ω

ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ

ΒΑΧΕΛ ΕΓΓΦΑάΣΩ ΑΥΣ Δ.Σ.Ω

ΨΑέ. ΞίΔΛΞΣΧ

3Α.2.6. ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ
3Α.2.7. FAX
3Α.2.8. Λςτοχϊροσ (Website)
3Α.2.9. Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail)
(αποκλειςτικά τθσ επιχείρθςθσ ι του νόμιμου

-62-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ
αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
εκπροςϊπου)

3Β. ΒΑΧΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΣΥΣΩ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩ ΕΦΓΣΩ
(*Κα υπάρχει θ δυνατότθτα παραπάνω του ενόσ τόπου υλοποίθςθσ)
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

ΔΘΠΣΧ – ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑ

ΕΥΛΟΣΓΘ ΑΥΣ ΟΛΧΨΑ

ΣΔΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ

ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ
ΨΑέ. ΞίΔΛΞΣΧ

ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ
FAX
e-mail
ΕΛΔΣΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ

Ελεφκερο κείμενο.

(ΥΑΦΑΓΩΓΛΞΘ, ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘ ΞΟΥ)
Κα υπάρξει ζνα checkbox για το αν είναι διαφορετικόσ από τον ςυντονιςτι ζργου

3Γ. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΡΣΠΛΠΣΩ ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩ
ΕΥΩΡΩΠΣ
ΣΡΣΠΑ
Α.Φ.Π.
ΡΣΠΣΧ
ΣΔΣΧ
ΑΦΛΚΠΣΧ
ΥΣΟΘ / ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ
ΨΑΧΩΔΦΣΠΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ / ΨΚ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ (Χτακερό)
ΨΘΟΕΦΩΡΣ (Ξινθτό)
FAX
e-mail του νόμιμου εκπροςϊπου ι τθσ
επιχείρθςθσ
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3Δ. ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΕΨΑΛΦΩΡ/ΠΕΨΣΧΩΡ/ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΩΡ

Σι παρακάτω πίνακεσ ςυμπλθρϊνονται για κάκε εταίρο και με προςκικθ τόςων εγγραφϊν όςων απαιτοφνται
ϊςτε το άκροιςμα των επιμζρουσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ να ιςοφται με 100%.

ΥΣΧΣΧΨΣ%

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ Ι ΕΥΩΡΩΠΛΑ

ΕΛΔΣΧ ΥΦΣΧΩΥΣΩ

ΠΕΨΣΧΣΧ ΕΞΨΣΧ ΕΟΟΑΔΣΧ
Α.Φ.Π.
V.A.T. (ΕΞΨΣΧ ΕΟΟΑΔΣΧ)
Δ.Σ.Ω
ΧΩΦΑ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ/ΔΛΑΠΣΡΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ
ΕΔΦΑΧ

ΣΔΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ
ΥΣΟΘ
ΨΑέ. ΞίΔΛΞΑΧ

ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ
FAX
e-mail
ΕΨΣΧ ΛΔΦΩΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
Α.Φ.Π. ΡΣΠΛΠΣΩ ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΩ
ΚΕΧΘ ΕΨΑΛΦΣΩ/ΠΕΨΣΧΣΩ ΧΨΣΡ ΦΣΦΕΑ

3Δ.1 ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΦΣΦΕΑ Ι ΕΨΑΛΦΩΡ Ι ΠΕΨΣΧΩΡ ΧΕ ΑΟΟΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ
Σ Φορζασ ι οι εταίροι ι οι Πζτοχοι του ςυμμετζχουν ςε άλλεσ επιχειριςεισ;

ΡΑΛ/ΣΧΛ

Αν επιλζγεται ΡΑΛ τότε να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ για κάκε εταίρο / μζτοχο (είτε φυςικό
πρόςωπο είτε νομικό πρόςωπο) του φορζα που ςυμμετζχει ςε άλλθ επιχείρθςθ.

ΥΣΧΣΧΨΣ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΧΨΘΡ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ %

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ Ι
ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΕΨΑΛΦΣΩ/
ΠΕΨΣΧΣΩ

ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
ΕΨΣΧ ΛΔΦΩΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ
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ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
ΚΕΧΘ ΕΨΑΛΦΣΩ/ΠΕΨΣΧΣΩ ΧΨΣΡ ΦΣΦΕΑ
(Ρόμιμοσ εκπρόςωποσ, μζλοσ ΔΧ, Υρόεδροσ Δ.Χ.,
Διευκφνων Χφμβουλοσ κ.λ.π.)

3Δ.2 Χτοιχεία Επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν οι Πζτοχοι (ςυμπεριλαμβανομζνων των offshore)

α/α

Σνοματεπϊνυμο

Επωνυμία

Ζτοσ

Αντικείμενο

Υοςοςτό

Κζςθ ςτθν

Πετόχου

Επιχείρθςθσ

Μδρυςθσ

Επιχείρθςθσ

Χυμμετοχισ

Επιχείρθςθ

1

3.Δ.2 ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΩΡ / ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ (ςυμπεριλαμβανομζνων των offshore)

3.Δ.2.1
α/α

Χυνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ (βάςει τθσ διλωςθσ που υποβλικθκε)
Χυνδεδεμζνοσ

Υερίοδοσ

Απαςχολοφμενοι

Χφνολο Ενεργθτικοφ

Ξφκλοσ Εργαςιϊν

Φορζασ

Αναφοράσ

(ΕΠΕ)

(€)

(€)

2015

3.Δ.2.2

α/α

Χυνεργαηόμενεσ Επιχειριςεισ (βάςει τθσ διλωςθσ που υποβλικθκε)
Χυνεργαηόμενοσ

Υερίοδοσ

Απαςχολοφμενοι

Χφνολο Ενεργθτικοφ

Ξφκλοσ

Φορζασ

Αναφοράσ

(ΕΠΕ)

(€)

Εργαςιϊν (€)

2015

3Ε. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

3Ε.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΠΕΓΕΚΣΩΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
(Χυμπεριλαμβάνονται και τα ςτοιχεία ςυνδεδεμζνων και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων
ςφμφωνα με τον οριςμό των ΠμΕ)
2013

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΞΩΞΟΣΧ ΕΦΓΑΧΛΩΡ (ΧΕ €)
ΧΩΡΣΟΣ ΕΨΘΧΛΣΩ ΛΧΣΟΣΓΛΧΠΣΩ (ΧΕ €)
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ΑΦΛΚΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ (ΧΕ ΕΠΕ)

3Ε.2 ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΠΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ ΠΕ ΒΑΧΘ
ΨΣ ΠΕΓΕΚΣΧ ΨΘΧ ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΣΡ ΞΑΡ.
(ΕΞ) 651/2014 (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV ΨΣΩ ΣΔΘΓΣΩ)
3Ε.3 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ
2011

2012

2013

2014

2015

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΞΩΞΟΣΧ ΕΦΓΑΧΛΩΡ (ΧΕ €)
ΑΦΛΚΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ
(ΧΕ ΕΠΕ)
ΛΔΛΩΨΛΞΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ
(ΧΕ €)

3Ε.4 ΥΘΓΕΧ ΞΑΟΩΨΘΧ ΛΔΛΑΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ
Υεριγράψτε με ςαφινεια τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα καλφψετε τθν απαιτοφμενθ
«ίδια ςυμμετοχή» τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ (Εφόςον απαιτείται)
Δθλϊνονται αναλυτικά για κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο φορζα τθσ επζνδυςθσ οι πθγζσ
από τισ οποίεσ κα αντλιςει τα κεφάλαια για τθν ειςφορά του μεριδίου του ςτο ποςό τθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ.

3Ε.5 ΑΡΑΞΨΘΧΘ ΥΦΣΘΓΣΩΠΕΡΘΧ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ
Εκκρεμεί εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ ανάκτθςθ βάςθ
προθγουμζνθσ απόφαςθσ τθσ ΕΕ και του
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου;
Εάν ΡΑΛ, αρικμόσ απόφαςθσ ανάκτθςθσ και ΑΔΑ:

3Ε.6 ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ
Είναι θ επιχείρθςθ προβλθματικι, ςφμφωνα με τον
ΕΞ 651/2014 (παράρτθμα II τθσ αναλυτικισ
πρόςκλθςθσ τθσ Δράςθσ);
Εάν ΡΑΛ, επεξθγιςεισ (προαιρετικά):
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3.2 ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΟ ΦΟΡΕΑ – ΦΟΡΜΑ 2 (υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν πράξθ)
Α/Α ΦΣΦΕΑ

ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΦΣΦΕΑ (εργαςτιριο,

ΧΩΡΨΣΠΣΓΦΑΦΛΑ

ΕΛΔΣΧ

τμιμα/ ινςτιτοφτο)

ΕΥΩΡΩΠΛΑΧ

ΦΣΦΕΑ
ΕΦ

ΕΥΩΡΩΠΛΑ ΨΣΩ ΞΩΦΛΣΩ ΦΣΦΕΑ ΧΨΣΡ ΣΥΣΛΣ ΑΡΘΞΕΛ
(ΑΕΛ, ΨΕΛ, Ερευνθτικόσ Σργανιςμόσ)

Σι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του είναι:
α) δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ για
τθν εξαςφάλιςθ περιςςότερων και πιο
ειδικευμζνων ανκρϊπινων πόρων.
β) ανεξάρτθτθ Ε&Α για περιςςότερθ
ΞΩΦΛΑ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΦΣΦΕΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ

γνϊςθ και καλφτερθ κατανόθςθ,

ΕΦΕΩΡΑΧ

γ) ευρεία διάχυςθ των ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων ςε μθ αποκλειςτικι
και χωρίσ διακρίςεισ βάςθ
δ) άλλθ

ΕΑΡ Θ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΧΨΘΡ ΥΦΣΘΓΣΩΠΕΡΘ ΕΦΩΨΘΧΘ ΕΛΡΑΛ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

«ΑΟΟΘ» ΥΕΦΛΓΦΑΨΨΕ
ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ
ΡΣΠΣΧ
ΔΘΠΣΧ – ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑ
ΣΔΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΕΔΦΑΧ

ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ
ΨΑέ. ΞίΔΛΞΣΧ

Δ.Σ.Ω
ΑΦΠ
ΛΧΨΣΧΕΟΛΔΑ
ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ (ΨΣΥΣΧ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ)
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ
ΡΣΠΣΧ
ΔΘΠΣΧ – ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ

ΣΔΣΧ – ΑΦΛΚΠΣΧ
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ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ
ΨΑέ. ΞίΔΛΞΣΧ
ΛΧΨΣΧΕΟΛΔΑ
ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ ΨΣΩ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ
ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ
ΣΡΣΠΑΧΛΑ ΦΣΦΕΑ
ΚΕΧΘ ΧΨΣ ΦΣΦΕΑ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ
ΨΘΟΕΦΩΡΣ ΞΛΡΘΨΣ
FAX
e-mail

ΥΘΓΕΧ ΞΑΟΩήΘΧ ΛΔΛΑΧ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ
Υεριγράψτε με ςαφινεια τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα καλφψετε τθν απαιτοφμενθ
«ίδια ςυμμετοχή» τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ (Εφόςον απαιτείται)
Δθλϊνονται αναλυτικά για κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο φορζα τθσ επζνδυςθσ οι πθγζσ από
τισ οποίεσ κα αντλιςει τα κεφάλαια για τθν ειςφορά του μεριδίου του ςτο ποςό τθσ ίδιασ
ςυμμετοχισ.

4. ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΩΧ ΥΦΣΧ ΨΣ ΦΩΧΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ & ΨΛΧ
ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ
4α. Αντικείμενο και Χτόχοι του Ζργου (ζωσ 1000 χαρακτιρεσ)
Τριο ςτα mb (πχ 5 για κάκε εντυπο) μζχρι 25 ςτο ςφνολο τθσ πράξθσ

4β. Πεκοδολογία Ωλοποίθςθσ του Ζργου (ζωσ 2500 χαρακτιρεσ)
4γ. Υεριγραφι ενοτιτων εργαςίασ / Υαραδοτζων (ζωσ 7000 χαρακτιρεσ)
4δ. Αναμενόμενα Αποτελζςματα (ζωσ 2000 χαρακτιρεσ)
4ε. Σικονομικι και εμπορικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων (ζωσ 2000
χαρακτιρεσ)
4ςτ. Δραςτθριότθτεσ Διάχυςθσ και Δθμοςιότθτασ (ζωσ 2000 χαρακτιρεσ)
4η. Υεριγραφι δραςτθριοτιτων και ερευνθτικϊν ενδιαφερόντων ςυμμετεχόντων
επιχειριςεων και ΦΨΕ (ζωσ 2000 χαρακτιρεσ)
4θ. Σργανωτικι δομι και διαχείριςθ του Ζργου/ Υεριγραφι τθσ ςφμπραξθσ των
ςυμμετεχόντων (για ςυνεργατικά ζργα) (ζωσ 2000 χαρακτιρεσ)
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4κ. Υεριγραφι δραςτθριοτιτων και ερευνθτικϊν ενδιαφερόντων υπεργολάβου/
ΦΨΕ (ζωσ 2000 χαρακτιρεσ)
4.1 ΠΚΝΑΚΑ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΕΡΓΑΚΑ: ΤΝΟΛΚΚΗ ΠΑΡΟΤΚΑΗ
Α/Α

Ψίτλοσ Ενότθτασ

Ξατθγορία

Ωπεφκυνοσ

Υροχπολογιςμόσ

Δθμόςια

Εργαςίασ

Δραςτθριότθτασ

Ε.Ε.

(€)

Δαπάνθ (€)

Α/Π

(άορζασ)

ΧΩΡΣΟΣ

4.2 ΠΚΝΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ: ΤΝΟΛΚΚΗ ΠΑΡΟΤΚΑΗ
Α/Α
Υ1.1
Υ1.2
…
Υ2.1
Υ2.2
..
..
..

ΕΕ

Ψίτλοσ παραδοτζου

Είδοσ
Υαραδοτζου

Ωπεφκυνοσ
Φορζασ
(ςυντομογραφία)

Υαράδοςθ
(μινασ)

1
1
1
2
2
2
3
…

4.3 ΤΝΙΕΗ ΚΤΡΚΑ ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α/Α

Α/Α άΣΦΕΑ &
ΧΩΡΨΣΠΣΓΦΑάΛΑ

ΣΡΣΠΑΨΕΥίΡΩΠΣ

ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑ

4.4 ΣΕΚΜΗΡΚΩΗ ΠΡΟΑΤΞΗΗ ΠΟΟΣΟΤ ΕΝΚΧΤΗ
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΦΕΩΡΑ (ΕΡΨΑΧΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ 50%)
το ζργο προβλζπει πραγματικι ςυνεργαςία:
- μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία είναι ΠΠΕ και
καμία μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει άνω του 70 % των επιλζξιμων
δαπανϊν, ι
- μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ ι περιςςοτζρων οργανιςμϊν ζρευνασ
και διάδοςθσ γνϊςεων, οι οποίοι φζρουν τουλάχιςτον το 10 % των
επιλζξιμων δαπανϊν και ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν τα
αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ·
ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)
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NAI/OXI

Ζναρξθ

Ψζλοσ

(μινασ)

(μινασ)

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ
αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»

τα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ μζςω ςυνεδρίων,
δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν
λογιςμικοφ ι λογιςμικοφ ανοικτισ πθγισ;
ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)

NAI/OXI

Χτθν περίπτωςθ που ιςχφει «ΡΑΛ» για ζνα από τα δφο παραπάνω ερωτιματα προκφπτει αφξθςθ του
ποςοςτοφ ενίςχυςθσ κατά 15% μζχρι του μζγιςτου ποςοςτοφ των 80%

ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ (ΕΡΨΑΧΘ ΕΡΛΧΧΩΧΘΧ 25%)
το ζργο προβλζπει πραγματικι ςυνεργαςία:
- μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία είναι ΠΠΕ και
καμία μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει άνω του 70 % των επιλζξιμων
δαπανϊν, ι
- μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ ι περιςςοτζρων οργανιςμϊν ζρευνασ
και διάδοςθσ γνϊςεων, οι οποίοι φζρουν τουλάχιςτον το 10 % των
επιλζξιμων δαπανϊν και ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν τα
αποτελζςματα των ερευνϊν τουσ·
ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)

NAI/OXI

τα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ μζςω ςυνεδρίων,
δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν
λογιςμικοφ ι λογιςμικοφ ανοικτισ πθγισ;
ΕΑΡ ΡΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ (ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)

NAI/OXI

Χτθν περίπτωςθ που ιςχφει «ΡΑΛ» για ζνα από τα δφο παραπάνω ερωτιματα προκφπτει αφξθςθ του
ποςοςτοφ ενίςχυςθσ κατά 15% μζχρι του μζγιςτου ποςοςτοφ των 80%
ΑΥΣ ΨΣ ΥΕΔΛΣ 3Α.1.10. ΕΧΕΛ ΥΦΣΞΩΨΕΛ ΨΣ ΠΕΓΕΚΣΧ
ΠΛΞΦΘ/ΠΕΧΑΛΑ/ΠΕΓΑΟΘ. ΧΕ ΣΟΕΧ ΨΛΧ ΥΕΦΛΥΨίΧΕΛΧ ΣΨΑΡ
ΠΕΓΕΚΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Θ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘ ΕΛΡΑΛ ΠΛΞΦΘ Θ ΕΡΨΑΧΘ ΨΘΧ ΕΡΛΧέΩΧΘΧ
ΑΩΑΡΕΨΑΛ ΞΑΨΑ 20% ΞΑΛ ΣΨΑΡ Θ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘ ΕΛΡΑΛ
ΠΕΧΑΛΑ ΞΑΨΑ 10% ΠΕέΦΛ ΨΣΩ ΠΕΓΛΧΨΣΩ ΥΣΧΣΧΨΣΩ ΨΣΩ
80%.

4.5 ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
Από τθν παρουςίαςθ του ςθμείου 4 προκφπτει ότι θ

ΡΑΛ/ΣΧΛ

χρθματοδότθςθ του Φ.Ψ.Ε. από τθν πράξθ αυτι αφορά τθν κφρια
δραςτθριότθτα του που είναι μια εκ των (α), (β) ι (γ)?
Από τθν παρουςίαςθ του ςθμείου 4 προκφπτει ότι ο Φ.Ψ.Ε. το
ςφνολο των κερδϊν από τισ δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ γνϊςθσ κα
επανεπενδυκεί ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικοφ
οργανιςμοφ ι τθσ ερευνθτικισ υποδομισ που είναι μια εκ των (α),
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ΡΑΛ/ΣΧΛ

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ
αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
(β) ι (γ)?

Εάν υπάρχει «ΝΑΚ» ςε ζνα από τα δφο παραπάνω υποερωτιματα τότε θ χρθματοδότθςθ
του ΦΣΕ δε νοείται Κρατικι Ενίςχυςθ και το ποςοςτό τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανζρχεται
ςτο 100% του Προχπολογιςμοφ του Φορζα
5. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ

5.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΚ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ

5.1.1 ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΑΡΑ ΦΣΦΕΑ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ

ΕΞ
651/2014
ΑΦΚΦΣ 25
Λ

ςυντονιςτισ
(ςντμγρφια)
Υ/Ω

ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ / ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΓΛΑ ΕΦΓΑ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ
ΒΑΧΛΞΘ ΕΦΕΩΡΑ

ΔΕΡ ΕάΑΦΠΣΗΕΨΑΛ
ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ
ΑΩΨΘ

1

Δαπάνεσ προςωπικοφ

2

Δαπάνεσ οργάνων & ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ

3
5
6
7

Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει
Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ
Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ
Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν
Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ για
ΠΠΕ
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΦΕΩΡΑ
Δαπάνεσ προςωπικοφ
Δαπάνεσ οργάνων & ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ
Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει
Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ
Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ
Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν
Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ για
ΠΠΕ
ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ
Δαπάνεσ προςωπικοφ
Δαπάνεσ οργάνων & ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ
Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει
Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ
Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ
Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν
Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ για
ΠΠΕ
ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ

8
ΛΛ
1
2
3
5
6
7
8
ΛΛΛ
1
2
3
5
6
7
8
ΛV
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φορζασ 2
(ςντμγρφια)
Υ/Ω

φορζασ … ΧΩΡΣΟΣ
(ςντμγρφια)
Υ/Ω
Υ/Ω
%

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ
αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
4

Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ

5.1.2 ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΑΡΑ ΦΣΦΕΑ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΛ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΔΑΥΑΡΘΧ

ΕΞ
ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ ΑΡΑ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΦΓΑΧΛΩΡ
651/2014
άρκρο 25 Δαπάνεσ για ζργα ζρευνασ

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

3
3.1
3.2

4
5
6

φορζασ 2
(ςντμγρφια)
Υ/Ω

φορζασ …
(ςντμγρφια)
Υ/Ω

ΧΩΡΣΟΣ
Υ/Ω
%

Δαπάνεσ προςωπικοφ
Δαπάνεσ ιδθ απαςχολοφμενου ερευνθτικοφ προςωπικοφ με
μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ
Δαπάνεσ νζου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ - μιςκωτι ςχζςθ εργαςίασ
Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου

Δαπάνεσ για όργανα & εξοπλιςμό
Υάγιοσ εξοπλιςμόσ (μθχανιματα, εξαρτιματα αυτϊν,
εργαλεία)

Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει
Δαπάνεσ Ζρευνασ επί Χυμβάςει από Ρομικά Υρόςωπα
Δαπάνεσ Ζρευνασ επί Χυμβάςει από άυςικά Υρόςωπα

Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ / Δαπάνεσ για
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ
Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ

6.1

Δθμοςιότθτα, ορκωτοί λογιςτζσ, μετακινιςεισ

7

Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν
Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ
ιδιοκτθςίασ για ΠΠΕ

8

ςυντονιςτισ
(ςντμγρφια)
Υ/Ω

ΧΩΡΣΟΣ

100
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ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
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5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟ ΑΝΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΚΑ ΚΑΚ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΕΡΕΤΝΑ

Χντμγρφία
Επωνυμίασ ΔΑΥΑΡΘ
άορζα

1.1

ΕΛΔΣΧ
Υροχπολογ Ζνταςθ
2
ΕΦΕΩΡΑΧ
ιςμόσ (€) Ενίςχυςθσ

έέέέέέ

0,000,00
0.00

ΥΦΣΧΑΪΘΧΘ
ΑΡΑΟΣΓΑ ΨΣ
ΠΕΓΕΚΣΧ

ΥΦΣΧΑΩΘΧΕΛΧ
ΥΕΔΛΣΩ 4.4
ΕΡΨΩΥΣΩ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ

Δθμόςια
Δαπάνθ (€)

Χυμπλθρϊνετ
αι αυτόματα
για όλεσ τισ
δαπάνεσ

Χυμπλθρϊνεται
βάςει των
δθλωκζντων
ςτο ςθμείο 4.4.
του εντφπου για
δαπάνεσ πλθν
τθσ Ε.Ε.
«Δαπάνεσ για
μελζτεσ
ςκοπιμότθτασ»

0,000,000.
00

1.2
1.3
2.1
…
Χφνολο (Φορζασ 1, Χυντονιςτισ)
1
2
..
Χφνολο (Φορζασ 2)
1
…
Χφνολο (Φορζασ 3)

% επί
του
ςυνολι
κοφ
Υ/Ω
3
ζργου

…

…

…

Χφνολο (Φορζασ …ν)
Γενικό Χφνολο

…
100

2

ΒΛΕ: Βιομθχανικι Ζρευνα, ΥΕΑ: Υειραματικι Ανάπτυξθ, ΠΨΧ: Πελζτεσ Ψεχνικισ Χκοπιμότθτασ

3

Ψο ποςοςτό του προχπολογιςμοφ του φορζα νοείται επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου
-73-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ
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5.3 ΑΝΑΛΤΣΚΚΑ ΚΟΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (υμπλθρϊνεται για κάκε φορζα τθσ ςφμπραξθσ)

5.3.1 ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΑΡΑ ΦΣΦΕΑ ΞΑΛ ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΔΑΥΑΡΘΧ

1.
Α/Α

ΦΣΦΕΑΧ 1 – ΧΩΡΨΣΡΛΧΨΘΧ
Δαπάνεσ προςωπικοφ (άρκρο 25, EK 651/2014)
ΣΡΣΠΑΨΕΥίΡΩΠΣ*
ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑ
ΩάΛΧΨΑΠΕΡ
Σ Ι ΡΕΣ
ΥΦΣΧίΥΛΞΣ
θ ΔΕΟΨΛΣ
ΥΑΦΣέΘΧ

ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ
ΥΦΣΧίΥΛΞΣ
Ω**

ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΔΑΥΑΡΘ (€)
***

Αρικμόσ
Α/Π

Χφνολο
(*)

(**)
(***)

Σνοματίηονται τα άτομα τθσ ομάδασ ζργου από κάκε φορζα. Για τα ονοματιηόμενα αυτά άτομα (των
οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ) δθλϊνονται ςυνολικι αμοιβι και
ανκρωπομινεσ. Θ υπόλοιπθ ανκρωποπροςπάκεια ορίηεται ωσ προσ τισ ειδικότθτεσ, τθ ςυνολικι
δαπάνθ και τουσ ςυνολικοφσ ανκρωπομινεσ μόνο (όχι αρικμόσ ατόμων, όχι ονόματα).
Αναφζρεται θ κατθγορία ερευνθτικοφ προςωπικοφ: Ζμπειροσ Ερευνθτισ, Ερευνθτισ, τεχνικό
προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό
Πικτό κόςτοσ ανκρωπομινα ςφμφωνα με τα όρια που ορίηονται ςτθν αναλυτικι πρόςκλθςθ

2.

Δαπάνεσ για πάγιο Εξοπλιςμό (άρκρο 25, EK 651/2014)
Ψφποσ /
Ζτοσ
Υεριγραφι, αιτιολογία και Ψεχνικά
Ποντζλο
κτιςθσ
έαρακτθριςτικά

Α/Α

(*)
(**)

3.
Α/Α

Διάρκεια
απόςβεςθσ*

Αξία
απόςβεςθσ**
(€)

Χφνολο
Χε μινεσ που αποδίδονται/ αναλογοφν ςτο ζργο
Επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνον οι δαπάνεσ απόςβεςθσ, που αντιςτοιχοφν ςτθ διάρκεια του ζργου, οι
οποίεσ υπολογίηονται με βάςθ τισ γενικά αποδεκτζσ λογιςτικζσ αρχζσ

Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει (Αμοιβζσ τρίτων – Ωπεργολαβίεσ)* (άρκρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμθκευτι*
Υεριγραφι & Ψεκμθρίωςθ
Δαπάνθ

Χφνολο
Απαιτείται προςφμφωνο ςυνεργαςίασ με τον αναφερόμενο φορζα, το οποίο κα πρζπει να
επιςυναφκεί ςκαναριςμζνο θλεκτρονικά

(*)

4.
Α/Α

Ξόςτοσ
Αγοράσ (€)

Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ / Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 25, EK
651/2014)
Επωνυμία προμθκευτι/ μελετθτι*
Υεριγραφι & Ψεκμθρίωςθ
Δαπάνθ
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Χφνολο
Απαιτείται προςφμφωνο ι προςφορά ςυνεργαςίασ με τον αναφερόμενο φορζα, που κα πρζπει να
επιςυναφκεί ςκαναριςμζνο θλεκτρονικά

(*)

5.
Α/Α

Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ (άρκρο 25, EK 651/2014)
Επωνυμία προμθκευτι*
Υεριγραφι & Ψεκμθρίωςθ

(*)

Απαιτείται προςφορά από τον αναφερόμενο φορζα

Δαπάνθ

Χφνολο

6.
Α/Α

Δαπάνθ

Χφνολο
Αφοροφν δαπάνεσ μετακινιςεων και λοιπϊν δαπανϊν απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου

(*)
7.
Α/Α

Δαπάνεσ Αναλωςίμων υλικϊν (άρκρο 25, EK 651/2014)
Ξόςτοσ
Υεριγραφι & αιτιολογία*
Αγοράσ (€)

Χφνολο
Αφοροφν δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν απαραίτθτων για τθν εκτζλεςθ του ζργου

(*)

8.
Α/Α

Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ* (άρκρο 25, EK 651/2014)
Υεριγραφι

Δαπάνεσ για δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ για ΠΠΕ (άρκρο 25, EK 651/2014)
Υεριγραφι
Δαπάνθ
Χφνολο

 ΦΣΦΕΑΧ 2
(επαναλαμβάνονται τα ανωτζρω ανά φορζα)
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5.4 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΚΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΜΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΔΗΜΟΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΚ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ
Α/Α

ΧΩΡΨΣΠΣΓΦΑΦΛΑ

ΕΛΔΣΧ

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ

ΔΘΠΣΧΛΑ

ΛΔΛΩΨΛΞΘ

ΦΣΦΕΑ

ΕΥΩΡΩΠΛΑΧ

ΦΣΦΕΑ

(€)

ΔΑΥΑΡΘ

ΔΑΥΑΡΘ

ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ

(€)

(%)

ΦΣΦΕΑ

ΧΩΡΣΟΣ:

5.5 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ ΗΠΕΚΡΟΤ
Επιτρζπεται θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ εκτόσ Υεριφζρειασ Θπείρου μόνο για δαπάνεσ άΨΕ
ι ζρευνασ επί ςυμβάςει
ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΑΥΑΡΘ (€)
ΟΛΓΣΨΕΦΣ
ΑΡΑΥΨΩΓΠΕΡΕΧ
ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ

ΥΣΧΣΧΨΣ
(%)

Ιπειροσ

ΧΩΡΣΟΣ

6. ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘ ΣΦΛΗΣΡΨΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΦΑΘ

6.1 ΤΦΚΣΑΜΕΝΕ Θ ΔΗΜΚΟΤΡΓΟΤΜΕΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ (ΚΣΚΡΚΑΚΕ ΚΑΚ ΕΞΟΠΛΚΜΟΤ)
ΔΚΕΤΚΟΛΤΝΗ – ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΚΔΚΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑμεΑ).
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΚ ΓΚΑ ΚΑΙΕ ΔΚΚΑΚΟΤΧΟ ΦΟΡΕΑ
Ωπάρχουν υποδομζσ διευκόλυνςθσ πρόςβαςθσ των ΑμεΑ;

NAI/OXI

ΕΛΔΣΧ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΞΨΛΦΛΑΞΘΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΘΧ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΑμεΑ ΥΣΩ ΔΛΑΚΕΨΕΛ Θ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ
(ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)
Εφόςον δεν υπάρχουν υποδομζσ διευκόλυνςθσ πρόςβαςθσ των ΑμεΑ πρόκειται

NAI/OXI

να δθμιουργθκοφν;

ΕΛΔΣΧ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΘΧ ΞΨΛΦΛΑΞΘΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΘΧ ΩΥΣΔΣΠΘΧ ΑμεΑ ΥΣΩ ΥΦΣΞΕΛΨΑΛ ΡΑ ΔΘΠΛΣΩΦΓΘΚΕΛ
(ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ)
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ΡΑΛ/ΣΧΛ
6.2 Η ΠΡΑΞΗ ΤΝΕΚΣΚΜΑ ΚΑΚ ΠΡΟΑΠΚΖΕΚ ΣΗΝ ΑΡΧΗ ΣΗ ΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΞΤ

ΑΝΡΩΝ ΚΑΚ ΓΤΝΑΚΚΩΝ;
Ψεκμθρίωςθ

ΡΑΛ/ΣΧΛ
6.3 Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΡΕΠΕΚ ΚΑΙΕ ΔΚΑΚΡΚΗ ΛΟΓΩ ΦΤΛΟΤ, ΦΤΛΗ,

ΕΙΝΟΣΚΚΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ, ΙΡΗΚΕΚΑ, ΠΕΠΟΚΙΗΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΚΑ,
ΗΛΚΚΚΑ, ΓΕΝΕΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΚΜΟΤ;
Ψεκμθρίωςθ

ΡΑΛ/ΣΧΛ
6.4 Η ΠΡΑΞΗ ΕΒΕΣΑΚ ΣΗΝ ΑΡΧΗ ΣΗ ΑΕΚΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΚ

ΔΚΑΦΑΛΚΖΕΚ ΣΗΝ ΠΡΟΩΙΗΗ ΣΩΝ ΑΠΑΚΣΗΕΩΝ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΚΚΗ
ΠΡΟΣΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΗ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΣΡΚΑΜΟΤ ΚΛΚΜΑΣΚΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΚ
ΠΡΟΣΑΚΑ ΒΚΟΠΟΚΚΚΛΟΣΗΣΑ, ΟΠΟΤ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΚ;
Ψεκμθρίωςθ

7. ΑΛΨΣΩΠΕΡΕΧ ΑΔΕΛΕΧ Ι ΕΓΞΦΛΧΕΛΧ
Ωπάρχουν για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου όλεσ οι απαιτοφμενεσ

ΡΑΛ/ΣΧΛ/ΔΑ

άδειεσ;
Απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου ειδικζσ άδειεσ ι εγκρίςεισ;

ΡΑΛ/ΣΧΛ

8. ΧΦΣΡΣΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΑΡΑ ΦΣΦΕΑ
ΦΑΧΕΛΧ

Δραςτθρι

Πινασ

Διάρκεια

ότθτεσ για

ζναρξθσ

ςε μινεσ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

τθν
πραγματο
ποίθςθ
του
επιχειρθμ
ατικοφ
ςχεδίου

Ψεκμθρίωςθ του χρονοδιαγράμματοσ (Διαδικαςίεσ – Πεκοδολογία – έρονοδιάγραμμα κλπ)
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
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9. ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ – ΑΥΣΨΛΠΘΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ – ΧΩΠΒΣΟΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΨΕΩΘ ΨΩΡ
ΓΕΡΛΞΣΨΕΦΩΡ ΧΨΣΧΩΡ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ.
9.1 ΔΕΚΚΣΕ ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα από ΠΕΠ Θπειροσ 2014-2020

Δείκτεσ αποτελζςματοσ
Ψ1605
Δαπάνθ Ε&Α των επιχειριςεων
Δείκτεσ εκροϊν
CO02
Αρικμόσ επιχειριςεων που λαμβάνουν επιχορθγιςεισ
CO26
Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με ερευνθτικά
ιδρφματα
Ψ4223
Αρικμόσ πατεντϊν (PCT patents)

Οι ανωτζρω δείκτεσ θα ελζγχονται τόςο κατά τη διάρκεια υλοποίηςησ εκάςτου ζργου όςο και μετά
την ολοκλήρωςή του.

10. ΔΘΟΩΧΘ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΩ
Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΞ
Αϋ75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Χυνεπϊσ, κα πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα
περιεχομζνου με τα ςχετικά δικαιολογθτικά. Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν
αίτθςθ επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.
Σι δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τουσ
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ
τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, δεν επιτρζπεται
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ: ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΕΧ ΔΛΣΦΚΩΧΕΛΧ
Επιςυνάπτεται θ ΞΩΑ περί δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςιϊν ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ
ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014−2020, ςφμφωνα με το αρ. 22
του Ρ. 4314/2014, άΕΞ 21/Ψεφχοσ Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. άφλλου 2784.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛΛ: ΕΥΛΟΕΛΠΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ
Χρόνοσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν
Ψο ςφνολο των δαπανϊν του ζργου κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια του
χρονικοφ πλαιςίου, που προςδιορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ-χρθματοδότθςθσ του ζργου.
Αποδεικτικά πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν κεωροφνται τα ςχετικά παραςτατικά (π.χ. τιμολόγια)
όπωσ αυτά κακορίηονται παρακάτω.
Σι δαπάνεσ κα πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί μζχρι τθ διενζργεια του ενδιάμεςου ελζγχου, για να
πιςτοποιθκοφν οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςτο αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα, που αφορά ο ζλεγχοσ.
Δαπάνεσ που δεν ζχουν εξοφλθκεί μζχρι τθν διενζργεια του ελζγχου κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ
για τθν ελεγχόμενθ περίοδο και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι δαπάνεσ αυτζσ μποροφν να υποβλθκοφν
με τθν επόμενθ ζκκεςθ προόδου (ενδιάμεςθ ι τελικι) εφόςον ζχουν εξοφλθκεί. Σποιαδιποτε
δαπάνθ δεν ζχει εξοφλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ τελικισ ζκκεςθσ, θ οποία, όπωσ
προελζχκθ, δεν πρζπει να ξεπεράςει τισ 30 θμζρεσ από τθν λιξθ του ζργου, κρίνεται οριςτικά μθ
επιλζξιμθ.
Προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν – Απαραίτθτα παραςτατικά
Ξατθγορία «Αμοιβζσ προςωπικοφ»
Ψα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου δθλϊνονται ονομαςτικά, εκτόσ αν δεν ζχουν οριςτεί τθ ςτιγμι τθσ
ςφνταξθσ

του

Ψεχνικοφ

Υαραρτιματοσ,

οπότε

δθλϊνεται

ειδικότθτα

και

κατθγορία

προςωπικοφ/επίπεδο εμπειρίασ. Τςα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου δεν ζχουν δθλωκεί κατά τθν ζναρξθ
του ζργου κα πρζπει να δθλωκοφν ονομαςτικά μζχρι τθ λιξθ του ζργου (για περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ, βλ. κεφάλαιο 12, ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΛΧ).
Για τθν τεκμθρίωςθ των δαπανϊν που βαρφνουν το ζργο και οι οποίεσ καταβάλλονται ςτο
προςωπικό απαιτείται:
-

Απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου με τθν οποία κακορίηεται θ ομάδα ζργου του
φορζα και θ οποία περιλαμβάνει ςαφι αναφορά ςτο ςυνολικό προςωπικό, που κα
αςχολθκεί με το ζργο, ςτον καταμεριςμό των κακθκόντων τουσ, ςτον επιμεριςμό του
χρόνου απαςχόλθςισ τουσ, ςτον υπεφκυνο του ζργου και ςτον ι ςτουσ υπεφκυνουσ για τθν
παραλαβι των επιμζρουσ εργαςιϊν/παραδοτζων και ςτον ι ςτουσ υπεφκυνουσ για τθν
πλθρωμι τουσ.

-

Πθνιαία ι/και ςυνολικά αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ, ςτα οποία κα
αποτυπϊνονται ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου οι πραγματικζσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά
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θμζρα, ο τόποσ παροχισ τθσ εργαςίασ και το αντικείμενο, υπογεγραμμζνα από τον
εργαηόμενο, τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του φορζα και τον υπεφκυνο του ζργου.
-

Ωπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του δικαιοφχου ότι τα ςτοιχεία ςυνολικισ
απαςχόλθςθσ ανά μινα, θμζρα και φυςικό πρόςωπο είναι ακριβι, οι δαπάνεσ αφοροφν τα
ςυγκεκριμζνα ζργα και δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί από άλλθ πθγι, εκνικι ι κοινοτικι.

-

Εκκζςεισ πεπραγμζνων για το παραχκζν ζργο τθν αντίςτοιχθ περίοδο.

-

Πιςκολογικζσ καταςτάςεισ, που κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ από τον υπεφκυνο
λογιςτι του φορζα και κα πρζπει να φζρουν τθν ςφραγίδα του φορζα. Χτισ καταςτάςεισ κα
πρζπει να φαίνονται το ποςό των ακακάριςτων μθνιαίων αποδοχϊν και οι εργοδοτικζσ
ειςφορζσ.

-

Αποδεικτικά καταβολισ των αμοιβϊν ςτουσ εργαηόμενουσ.

-

Απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (όπου απαιτείται) και

-

Απόδοςθ του φόρου ειςοδιματοσ

Σι μζτοχοι εταιρειϊν δικαιοφνται αμοιβισ προςκομίηοντασ το αποδεικτικό είςπραξθσ ποςοφ εκτόσ
κερδϊν, τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι καταχϊριςθ κακϊσ και αντίγραφο τθσ φορολογικισ διλωςθσ,
όπου δθλϊκθκε θ αμοιβι αυτι.
Για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων μιςκοδοςίασ, που αναφζρονται ςτισ μθνιαίεσ μιςκολογικζσ
καταςτάςεισ των ετϊν που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να προςκομίηονται οι
αντίςτοιχεσ Σριςτικζσ Δθλϊςεισ Ε7.
Σι δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ κεωροφνται εξοφλθμζνεσ εφόςον ζχει εξοφλθκεί ο
εργαηόμενοσ, ζχει αποδοκεί ο φόροσ ειςοδιματοσ κακϊσ και οι ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
(όπου απαιτείται).
Κατθγορία «Αμοιβζσ προσ τρίτουσ»
Σι εργολιπτεσ δθλϊνονται ονομαςτικά, είτε πρόκειται για νομικά πρόςωπα είτε πρόκειται για
φυςικά πρόςωπα. Τςοι εργολιπτεσ δεν ζχουν οριςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ
χρθματοδότθςθσ κα πρζπει να οριςτοφν το αργότερο ζωσ τθν προβλεπόμενθ από το
χρονοδιάγραμμα του ζργου θμερομθνία ζναρξθσ του τμιματοσ του ζργου, που τουσ ανατίκεται. Σ
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει ςχετικά τθ ΔΛΑΥ. Δαπάνεσ που αφοροφν εργολιπτεσ που δεν
ζχουν δθλωκεί ονομαςτικά είναι μθ επιλζξιμεσ. Δεν επιτρζπεται να δθλωκεί ωσ εργολιπτθσ
φορζασ-μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ ι φυςικό πρόςωπο που δθλϊνεται ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου.
-

Απαραίτθτα παραςτατικά:
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-

Χυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου. Επιςθμαίνεται ότι οι ςυμβάςεισ ανάκεςθσ ζργου κα πρζπει να
αναφζρονται ςαφϊσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο και όχι ςε γενικότερθ
παροχι υπθρεςιϊν, να ορίηουν με ςαφινεια το φυςικό αντικείμενο, που κα υλοποιθκεί ςτα
πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ, το ποςό τθσ αμοιβισ για το ςυγκεκριμζνο ζργο, κακϊσ και τα τελικά
ελζγξιμα παραδοτζα του. Χε περίπτωςθ, που θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει περιςςότερα του
ενόσ αντικείμενα ι ζργα, κα πρζπει να διευκρινίηονται ςαφϊσ το φυςικό αντικείμενο, θ
αμοιβι και τα παραδοτζα, που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Σι ςυμβάςεισ πρζπει να
ζχουν κατατεκεί και κεωρθκεί από τθν αρμόδια ΔΣΩ.

-

Αποδείξεισ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν (ΑΥΩ) ι αποδείξεισ δαπάνθσ (με τισ προχποκζςεισ, που
ορίηονται από τισ φορολογικζσ διατάξεισ). Λςχφει και εδϊ θ υποχρζωςθ για ςαφι αναγραφι
του ςυγκεκριμζνου ζργου και ο ςαφισ επιμεριςμόσ τθσ αμοιβισ, ςε περίπτωςθ, που το
δελτίο εκδίδεται για περιςςότερα του ενόσ αντικείμενα/ζργα.

-

Δαπάνεσ για τισ οποίεσ οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ/αποδείξεισ δεν περιζχουν τα παραπάνω
ςτοιχεία κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ. Σι ανωτζρω δαπάνεσ κεωροφνται εξοφλθμζνεσ
εφόςον ζχει αποδοκεί ο φόροσ ειςοδιματοσ (όπου απαιτείται).

Ξατθγορία «Εξοπλιςμόσ και όργανα»
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ είναι θ εγγραφι τουσ ςε
βιβλίο παγίων ι αντίςτοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα ςτισ φορολογικζσ διατάξεισ.
Απαραίτθτα παραςτατικά:
-

Ψιμολόγια πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν του προμθκευτι προσ τον φορζα. Χτα
παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία του προμθκευτι και να περιγράφεται
αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ι θ εργαςία διαμόρφωςθσ ι το λογιςμικό και να αναγράφεται θ
ονομαςία τθσ δράςθσ και του ζργου για το οποίο πραγματοποιείται θ αγορά.

-

Εξοφλιςεισ των ανωτζρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπωσ αποδεικνφεται από εξοφλθτικζσ
αποδείξεισ προμθκευτι ι/και αποδεικτικά καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ , τθν
καρτζλα προμθκευτι και τθν κίνθςθ του ταμείου.

-

Χε περίπτωςθ ειςαγωγισ του εξοπλιςμοφ από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο
παραςτατικά.

-

Υαραςτατικά λογιςτθρίου τα οποία πιςτοποιοφν το ποςοςτό απόςβεςθσ του εξοπλιςμοφ.

Ξατθγορία «Γενικά ζξοδα»
Τςον αφορά ςτισ δαπάνεσ διάχυςθσ αποτελεςμάτων, δθμοςιότθτασ και προβολισ, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν επιλεξιμότθτά τουσ είναι θ αναφορά ςτθ χρθματοδότθςθ του ζργου από
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εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ μζςω τθσ παροφςασ δράςθσ με το κατάλλθλο λεκτικό, αλλά και με
τθ χριςθ των ςχετικϊν λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό. Θ προχπόκεςθ αυτι ιςχφει και για
πικανζσ ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, περιοδικά κ.λπ.
Απαραίτθτα παραςτατικά:
-

Ψιμολόγια πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν του προμθκευτι. Χτα παραςτατικά κα πρζπει να
αναφζρεται θ επωνυμία του προμθκευτι και να περιγράφεται αναλυτικά το είδοσ ι θ
υπθρεςία που προμθκεφεται ο Δικαιοφχοσ και να αναγράφεται θ ονομαςία τθσ δράςθσ και
του ζργου για το οποίο πραγματοποιείται θ αγορά.

-

Εξοφλιςεισ των ανωτζρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπωσ αποδεικνφεται από εξοφλθτικζσ
αποδείξεισ προμθκευτι ι/και αποδεικτικά καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ ι/και
καρτζλα προμθκευτι & κίνθςθ ταμείου.

Ψα εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ που αφοροφν ςε
δαπάνεσ οι οποίεσ αποηθμιϊνονται με απλοποιθμζνο κόςτοσ και τθροφνται ςτο λογιςτικό
ςφςτθμα του Δικαιοφχου, δεν αποτελοφν αντικείμενο ελζγχου από τα αρμόδια Εκνικά και
Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα για τθν επαλικευςθ/ζλεγχο τθσ επιλεξιμότθτασ των ςχετικϊν
δαπανϊν. Ψα ωσ άνω αναφερόμενα ζγγραφα είναι δυνατό να αποτελζςουν αντικείμενο ελζγχου
ςτο πλαίςιο οριηόντιων κεματικϊν ελζγχων. Σι Δικαιοφχοι υποχρεϊνονται ςτθν επίδειξθ όλων
των εγγράφων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ των πράξεων που υλοποιικθκαν κάνοντασ
χριςθ επιλογϊν απλοποιθμζνου κόςτουσ ςτο βακμό που δεν ζχει παρζλκει θ υποχρζωςθ
τιρθςθσ των ςχετικϊν εγγράφων με βάςθ το Εκνικό πλαίςιο.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV: ΣΦΛΧΠΣΧ ΠΠΕ
Άρκρο 1 - Επιχείρθςθ
Επιχείρθςθ κεωρείται κάκε μονάδα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί οικονομικι
δραςτθριότθτα. Χε αυτζσ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπαςχολοφμενα άτομα και οικογενειακζσ
επιχειριςεισ που αςκοφν βιοτεχνικι ι άλλθ δραςτθριότθτα, κακϊσ και προςωπικζσ εταιρείεσ ι
ενϊςεισ προςϊπων που αςκοφν τακτικά μια οικονομικι δραςτθριότθτα.
Άρκρο 2 - Αρικμόσ απαςχολουμζνων και οικονομικά όρια προςδιορίηοντα τισ κατθγορίεσ
επιχειριςεων
1. Θ κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων («ΠΠΕ») αποτελείται από
επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρϊ.
2. Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί
λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο
του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ.
3. Χτθν κατθγορία των ΠΠΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί
λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο
του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρϊ.
Άρκρο 3 - Σφποι επιχειριςεων που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ
απαςχολουμζνων και των χρθματικϊν ποςϊν
1. «Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ» είναι κάκε επιχείρθςθ που δεν χαρακτθρίηεται ωσ ςυνεργαηόμενθ
επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ι ωσ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια
τθσ παραγράφου 3.
2. «Χυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ» είναι όλεσ οι επιχειριςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ωσ
ςυνδεδεμζνεσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3 και μεταξφ των οποίων υπάρχει θ ακόλουκθ
ςχζςθ: μια επιχείρθςθ (ανάντθ επιχείρθςθ) κατζχει, μόνθ ι από κοινοφ με μία ι περιςςότερεσ
ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3, το 25 % ι περιςςότερο του
κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ (κατάντθ επιχείρθςθσ).
ίςτόςο, μια επιχείρθςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ανεξάρτθτθ, μθ ζχουςα δθλαδι
ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, ακόμθ και εάν το όριο του 25 % καλφπτεται ι υπερκαλφπτεται,
εφόςον το ποςοςτό αυτό ελζγχεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ επενδυτϊν και υπό τθν
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προχπόκεςθ ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, ςυνδεδεμζνοι κατά τθν ζννοια τθσ
παραγράφου 3 με τθν εν λόγω επιχείρθςθ:
α) δθμόςιεσ εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, εταιρείεσ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου, φυςικά πρόςωπα ι
ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων που αςκοφν ςυςτθματικά δραςτθριότθτεσ ςε επενδφςεισ
επιχειρθματικοφ κεφαλαίου και επενδφουν ίδια κεφάλαια ςε μθ ειςθγμζνεσ ςτο
χρθματιςτιριο επιχειριςεισ (business angels), εφόςον το ςφνολο τθσ επζνδυςθσ αυτισ ςε μία
επιχείρθςθ δεν υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρϊ,
β) πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ,
γ) κεςμικοί επενδυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμείων περιφερειακισ ανάπτυξθσ,
δ) αυτόνομεσ τοπικζσ αρχζσ με ετιςιο προχπολογιςμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρϊ και με
λιγότερουσ από 5.000 κατοίκουσ.
3. «Χυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ» είναι οι επιχειριςεισ που διατθροφν μεταξφ τουσ μία από τισ
ακόλουκεσ ςχζςεισ:
α) μία επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων
άλλθσ επιχείρθςθσ,
β) μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του
διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ,
γ) μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί κυριαρχικι επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει
ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ τθσ τελευταίασ,
δ) μία επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει
ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν
πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ.
Ψεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχικι επιρροι, εφόςον οι επενδυτζσ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο δεν υπειςζρχονται άμεςα ι ζμμεςα ςτθ διαχείριςθ τθσ
εξεταηόμενθσ επιχείρθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων που ζχουν με τθν ιδιότθτά τουσ
ωσ μετόχων ι εταίρων.
Χυνδεδεμζνεσ κεωροφνται επίςθσ οι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ ςχζςεισ που
αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο μζςω μιασ ι περιςςότερων άλλων επιχειριςεων ι μζςω
οποιουδιποτε από τουσ επενδυτζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.
Σι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ εν λόγω ςχζςεισ μζςω φυςικοφ προςϊπου ι ομάδασ
φυςικϊν προςϊπων που ενεργοφν από κοινοφ κεωροφνται επίςθσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ,
εφόςον αςκοφν το ςφνολο ι τμιμα των δραςτθριοτιτων τουσ ςτθν ίδια αγορά ι ςε όμορεσ
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αγορζσ. ίσ «όμορθ αγορά» νοείται θ αγορά προϊόντοσ ι υπθρεςίασ που βρίςκεται αμζςωσ
ανάντθ ι κατάντθ τθσ ςχετικισ αγοράσ.
4. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο, μια επιχείρθςθ δεν
μπορεί να κεωρθκεί ΠΠΕ εάν το 25 % ι περιςςότερο του κεφαλαίου τθσ ι των δικαιωμάτων
ψιφου τθσ ελζγχεται, άμεςα ι ζμμεςα, από ζναν ι περιςςότερουσ δθμόςιουσ φορείσ,
μεμονωμζνα ι από κοινοφ.
5. Πία επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ ανεξάρτθτθσ,
ςυνεργαηόμενθσ ι ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςχετικά με τα ςτοιχεία που αφοροφν τα
αρικμθτικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2. Θ διλωςθ αυτι μπορεί να υποβλθκεί ακόμθ και
εάν θ διαςπορά κεφαλαίου δεν επιτρζπει να κακοριςτεί επακριβϊσ ποιοσ το κατζχει, οπότε θ
επιχείρθςθ δθλϊνει υπεφκυνα ότι μπορεί εφλογα να υποκζςει ότι δεν ανικει, κατά ποςοςτό 25
% ι περιςςότερο, ςε μια επιχείρθςθ ι, από κοινοφ, ςε περιςςότερεσ επιχειριςεισ που είναι
ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Σι δθλϊςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται με τθν επιφφλαξθ των
ελζγχων και εξακριβϊςεων που προβλζπονται από τισ εκνικζσ ι ενωςιακζσ διατάξεισ.
Άρκρο 4 - τοιχεία για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων και των χρθματικϊν
ποςϊν και περίοδοσ αναφοράσ
1. Ψα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων και των
χρθματικϊν ποςϊν είναι εκείνα που αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και
υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Οαμβάνονται υπόψθ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των
λογαριαςμϊν. Ψο φψοσ του κφκλου εργαςιϊν υπολογίηεται χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ
(άΥΑ) και χωρίσ άλλουσ ζμμεςουσ φόρουσ.
2. Τταν, κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν και ςε ετιςια βάςθ, μια επιχείρθςθ
βρίςκεται πάνω ι κάτω από τα όρια τα ςχετικά με τον αρικμό απαςχολουμζνων ι τα χρθματικά
όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2, θ κατάςταςθ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ι τθν
απϊλεια τθσ ιδιότθτασ τθσ μεςαίασ, μικρισ ι πολφ μικρισ επιχείρθςθσ μόνον εάν θ υπζρβαςθ
των εν λόγω ορίων επαναλθφκεί επί δφο διαδοχικά οικονομικά ζτθ.
3. Χτθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, οι λογαριαςμοί των οποίων δεν ζχουν κλείςει
ακόμθ, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από καλόπιςτεσ εκτιμιςεισ
που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ.
Άρκρο 5 - Ο αρικμόσ απαςχολουμζνων
Σ αρικμόσ απαςχολοφμενων ατόμων αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ετιςιων μονάδων εργαςίασ (ΕΠΕ),
δθλαδι ςτον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που εργάςτθκαν ςτθν εξεταηόμενθ
επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό αυτισ επί ολόκλθρο το υπόψθ ζτοσ. Ψα άτομα που δεν εργάςτθκαν
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ολόκλθρο το ζτοσ, οι εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθ διάρκεια, και οι
εργαηόμενοι ςε εποχικι βάςθ αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των ΕΠΕ. Χτον αρικμό απαςχολουμζνων
περιλαμβάνονται:
α) οι μιςκωτοί
β) τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και
εξομοιϊνονται με μιςκωτοφσ με βάςθ το εκνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ,
δ) οι εταίροι που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και προςπορίηονται
οικονομικά οφζλθ από τθν επιχείρθςθ.
Σι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτο πλαίςιο
ςφμβαςθσ μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό
απαςχολουμζνων. Θ διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνυπολογίηεται.
Άρκρο 6 - Κακοριςμόσ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ
1. Χτθν περίπτωςθ ανεξάρτθτθσ επιχείρθςθσ, ο κακοριςμόσ των ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνου
του αρικμοφ απαςχολουμζνων, πραγματοποιείται αποκλειςτικά με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ
αυτισ τθσ επιχείρθςθσ.
2. Χτθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ που ςυνεργάηεται ι ςυνδζεται με άλλεσ επιχειριςεισ, ο κακοριςμόσ
των ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ απαςχολουμζνων, γίνεται με βάςθ τουσ
λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι — εφόςον υπάρχουν— τουσ
ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ
οποίουσ περιλαμβάνεται και θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ.
Χτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο προςτίκενται τα ςτοιχεία των επιχειριςεων
που ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ, οι οποίεσ βρίςκονται αμζςωσ
ανάντθ ι κατάντθ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται κατ' αναλογία προσ το
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου (το υψθλότερο από τα δφο αυτά
ποςοςτά). Χε περίπτωςθ διαςταυρωμζνθσ ςυμμετοχισ, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο των
ποςοςτϊν αυτϊν.
Χτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο προςτίκεται το 100 % των
ςτοιχείων των επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν εξεταηόμενθ
επιχείρθςθ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ λογαριαςμοφσ βάςει ενοποίθςθσ.
3. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυνεργάηονται με τθν
εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τουσ,
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ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Χε αυτά προςτίκεται το 100 % των ςτοιχείων των επιχειριςεων
που ςυνδζονται με αυτζσ τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, εκτόσ εάν τα ςτοιχεία τουσ
περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ.
Για τθν εφαρμογι επίςθσ τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυνδζονται με τθν
εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τουσ,
ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Χτα ςτοιχεία αυτά προςτίκενται κατ' αναλογία τα ςτοιχεία των
επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τισ ςυνδεδεμζνεσ αυτζσ επιχειριςεισ, οι
οποίεσ βρίςκονται αμζςωσ ανάντθ ι κατάντθ αυτϊν, εάν δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ
ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςε αναλογία τουλάχιςτον ιςοδφναμθ με το ποςοςτό που ορίηεται
ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο.
4. Τταν ο αρικμόσ απαςχολοφμενων δεδομζνθσ επιχείρθςθσ δεν προκφπτει από τουσ
ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ, υπολογίηεται ςυγκεντρϊνοντασ κατ' αναλογία τα ςτοιχεία από τισ
επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται με τθν εν λόγω επιχείρθςθ, και προςκζτοντασ τα ςτοιχεία από
τισ επιχειριςεισ που ςυνδζονται μαηί τθσ.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΔΘΟΩΧΘΧ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΣΩ ΑΦΣΦΣΩΡ ΨΘΡ
ΛΔΛΣΨΘΨΑ ΠΠΕ ΠΛΑΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ
Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:………………………………………………………………….…
Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ: ………………………………….………………………………..
Αρικ. μθτρϊου ι άΥΑ (1): ………………………………………………………….………………….
Σνοματεπϊνυμο και τίτλοσ του ι των κφριων διευκυντικϊν ςτελεχϊν (2)
………………………………………...…………..………………………………………………………………..
Ψφποσ τθσ επιχείρθςθσ (βλζπε επεξηγητικό ςημείωμα)
Χθμειϊςτε με ζνα ςταυρό τθν περίπτωςθ ι τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ υπάγεται θ αιτοφςα
επιχείρθςθ:

Χτθν περίπτωςθ αυτι, τα ςτοιχεία που αναγράφονται
παρακάτω
Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ

προκφπτουν

από

τουσ

λογαριαςμοφσ

τθσ

επιχείρθςθσ και μόνον. Ρα ςυμπλθρωκεί μόνο θ διλωςθ χωρίσ
παραρτιματα.
Ρα

ςυμπλθρωκεί

και

να

επιςυναφκεί

το παράρτθμα (και τα τυχόν ςυμπλθρωματικά δελτία). Χτθ
Χυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ

ςυνζχεια να ςυμπλθρωκεί θ διλωςθ και το αποτζλεςμα των
υπολογιςμϊν να μεταφερκεί ςτον πίνακα που παρατίκεται
παρακάτω.

Χυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ

Ψο αποτζλεςμα των υπολογιςμϊν να μεταφερκεί ςτον πίνακα
που παρατίκεται παρακάτω
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Χτοιχεία για τον προςδιοριςμό τθσ κατθγορίασ επιχείρθςθσ
Ψα ςτοιχεία υπολογίηονται ςφμφωνα με Υαράρτθμα Λ του ΕΞ 800/2008 ςχετικά με τον οριςμό των
ΠΠΕ.

Υερίοδοσ αναφοράσ (*):

Αρικμόσ απαςχολουμζνων (ΕΠΕ)

Ξφκλοσ εργαςιϊν (**)

Χφνολο ιςολογιςμοφ (**)

(*) Τλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να
υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ.
Χτθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να
προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του
οικονομικοφ ζτουσ.
(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.
_________________________________________________________

Υροςοχι: Χε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ, υπάρχει μεταβολι των ςτοιχείων θ
οποία ενδζχεται να επιφζρει αλλαγι τθσ κατθγορίασ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ (πολφ μικρι, μικρι,
μεςαία ι μεγάλθ επιχείρθςθ);
Τχι
Ραι *ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, να ςυμπλθρωκεί και να επιςυναφκεί διλωςθ ςχετικά με τθν
προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ (3)]
Ωπογραφι
Τνομα και ιδιότθτα του προςυπογράφοντοσ, που είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να εκπροςωπεί τθν
επιχείρθςθ:
.......................................................................................................................................................
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διλωςθσ κακϊσ και των ενδεχόμενων
παρατθμάτων τθσ είναι ακριβι.
......................................(τόποσ), .................................. (θμερομθνία)
Ωπογραφι:
___________
1

( ) Ρα προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ.
2
( ) Υρόεδροσ («Chief executive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ.
3
( ) Άρκρο 4, παράγραφοσ 2 του Υαραρτιματοσ Λ του ΕΞ 800/2008.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΨΘΧ ΔΘΟΩΧΘΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΓΛΑ ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΘ ι ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ
Επιςυναπτόμενα παραρτιματα


Υαράρτθμα Α εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ (και
ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία)



Υαράρτθμα Β εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (και
ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία)

Ωπολογιςμόσ των ςτοιχείων για ςυνεργαηόμενθ ι ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (1) (βλζπε
επεξθγθματικό ςθμείωμα)

Υερίοδοσ αναφοράσ (2):

Αρικμόσ

Ξφκλοσ

Χφνολο ιςολογιςμοφ

απαςχολουμζνων

εργαςιϊν (*)

(*)

(ΕΠΕ)
2

1. Χτοιχεία ( ) τθσ αιτοφςασ
επιχείρθςθσ ι των ενοποιθμζνων
λογαριαςμϊν (μεταφορά από τον
3

πίνακα Β(1) του παραρτιματοσ Β ( )
2. Ξατ’ αναλογία ςυγκεντρωτικά
2

ςτοιχεία ( ) όλων των
(ενδεχομζνων) ςυνεργαηόμενων
επιχειριςεων (μεταφορά από τον
πίνακα Α του παραρτιματοσ Α)
2

3. Άκροιςμα ςτοιχείων ( ) όλων των
(ενδεχομζνων) ςυνδεδεμζνων
επιχειριςεων που δεν
περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ
ςτθ γραμμι *μεταφορά από τον
πίνακα Β(2) του παραρτιματοσ Β+

Χφνολο (4)
(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.
1

( ) Άρκρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Υαραρτιματοσ Λ του ΕΞ 800/2008.
2

( ) Τλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να υπολογίηονται ςε
ετιςια βάςθ. Χτθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να
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προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ
(άρκρο 4).
3

( ) Ψα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ των εργαηομζνων, υπολογίηονται με
βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι – εφόςον υπάρχουν – τουσ ενοποιθμζνουσ
λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ
επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ.
4

( ) Ψα αποτελζςματα τθσ γραμμισ «Χφνολο» πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα τθσ διλωςθσ ςχετικά με τα
«Χτοιχεία για τον προςδιοριςμό τθσ κατθγορίασ τθσ επιχείρθςθσ».
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Α
Χυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ
Για κάκε επιχείρθςθ για τθν οποία ςυμπλθρϊνεται «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» *ζνα δελτίο για κάκε
επιχείρθςθ ςυνεργαηόμενθ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ και για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ των
ενδεχόμενων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, των οποίων τα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμθ
ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (1)+, τα ςτοιχεία του ςχετικοφ «πίνακα εταιρικισ ςχζςθσ»
πρζπει να μεταφζρονται ςτον ακόλουκο ςυγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Υίνακασ Α
Χυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ
(επωνυμία/ ακριβι
ςτοιχεία

Αρικμόσ
απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ)

Ξφκλοσ
εργαςιϊν (*)

Χφνολο
ιςολογιςμοφ (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Χφνολο
(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.
1

( ) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ
λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει παρόλα
αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο
2).

Χθμείωςθ: Ψα ςτοιχεία αυτά είναι το αποτζλεςμα υπολογιςμοφ κατ’ αναλογία που
πραγματοποιείται ςτο «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» που ςυμπλθρϊνεται για κάκε άμεςα ι ζμμεςα
ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ.
Ψα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «Χφνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 2
(ςχετικά με τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ.
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ΔΕΟΨΛΣ ΕΨΑΛΦΛΞΘΧ ΧΧΕΧΘΧ
1. Ακριβι ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ
Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία: ..............................................................................................................
Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ: .............................................................................................................
Αρικμόσ

μθτρϊου

Σνοματεπϊνυμο

και

ι
τίτλοσ

(1):

άΥΑ
του

ι

των

.....................................................................
κφριων

διευκυντικϊν

ςτελεχϊν

(2):

...............................................

2. Ακακάριςτα ςτοιχεία τθσ εν λόγω ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ
Υερίοδοσ αναφοράσ:
Αρικμόσ
απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ)

Ξφκλοσ εργαςιϊν (*)

Χφνολο ιςολογιςμοφ (*)

Ακακάριςτα ςτοιχεία
(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.

Χθμείωςθ: Αυτά τα ακακάριςτα ςτοιχεία προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ
ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ, ι, εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ, ςτα
οποία προςτίκεται το 100% των ςτοιχείων των ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων, εκτόσ εάν τα
δεδομζνα των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ ςτα λογιςτικά
ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ (3). Εάν χρειάηεται, πρζπει να προςτίκενται τα δελτία
ςφνδεςθσ για τισ επιχειριςεισ που δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ.
3. Ωπολογιςμόσ κατ’ αναλογία
α) Ακριβισ αναφορά του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (4) που κατζχει θ επιχείρθςθ που ςυμπλθρϊνει τθ
διλωςθ (ι από τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ μζςω τθσ οποίασ δθμιουργείται θ ςχζςθ με τθ
ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ), ςτθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ που αποτελεί το αντικείμενο του
παρόντοσ δελτίου:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Αναφορά και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (4) που κατζχει θ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ που αποτελεί
το αντικείμενο του παρόντοσ δελτίου ςτθν επιχείρθςθ που καταρτίηει θ διλωςθ (ι ςτθ ςυνδεδεμζνθ
επιχείρθςθ):
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
β) Υρζπει να επιλεγεί το υψθλότερο ποςοςτό από τα δφο προθγοφμενα ποςοςτά και να
ςυμπεριλθφκεί ςτα ακακάριςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο πλαίςιο. Ψα
αποτελζςματα του κατ’ αναλογία υπολογιςμοφ κα μεταφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Υίνακασ εταιρικισ ςχζςθσ
Υοςοςτό: ...

Αρικμόσ
απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ)

Ξφκλοσ
εργαςιϊν (*)

Χφνολο ιςολογιςμοφ (*)

Αποτελζςματα κατ’ αναλογία
(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.

Ψα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Α του παραρτιματοσ Α.
1

( ) Ρα προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ.
2

( ) Υρόεδροσ («Chief executive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ.
3

( ) Σριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο 1.
4

( ) Τςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο
ποςοςτό. Χτο ποςοςτό αυτό πρζπει να προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ίδια επιχείρθςθ που ανικει
ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (οριςμόσ, άρκρο 3 παράγραφοσ 2 εδάφιο 1).
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β
Χυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ
Α. Υροςδιοριςμόσ τθσ περίπτωςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ
Υερίπτωςθ 1: Θ αιτοφςα επιχείρθςθ καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι
περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ άλλθσ ςυνδεδεμζνθσ
επιχείρθςθσ *πίνακασ Β(1)+.
Υερίπτωςθ 2: Θ αιτοφςα επιχείρθςθ ι μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δεν καταρτίηουν
ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ *πίνακασ Β(2)+.
Χθμαντικι ςθμείωςθ: Ψα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, εφόςον υπάρχουν, από
τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Χτα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται κατ’ αναλογία τα ςτοιχεία
των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που
βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ
βάςει ενοποίθςθσ (1).
Β. Πζκοδοι υπολογιςμοφ ανάλογα με τθν περίπτωςθ
Υερίπτωςθ 1: ίσ βάςθ υπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι ενοποιθμζνοι λογαριαςμοί. Ρα
ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ Β(1)
Υίνακασ Β (1)
Αρικμόσ απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ) (*)

Ξφκλοσ
εργαςιϊν (**)

Χφνολο ιςολογιςμοφ (**)

Χφνολο

(*) Τταν ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ δεν φαίνεται ο αρικμόσ εργαηομζνων, ο αρικμόσ τουσ
υπολογίηεται με τθν άκροιςθ του αρικμοφ εργαηομζνων όλων των επιχειριςεων με τισ οποίεσ ςυνδζεται θ
αιτοφςα επιχείρθςθ.
(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.
Ψα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «Χφνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 1 του πίνακα
του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ.
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Υροςδιοριςμόσ των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ
Χυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ
(επωνυμία/ ακριβι ςτοιχεία

Διεφκυνςθ τθσ
εταιρικισ ζδρασ

Αρικμόσ μθτρϊου
ι ΦΥΑ (*)

Σνοματεπϊνυμο και τίτλοσ
του ι των βαςικϊν
διευκυνόντων (**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Ρα προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ.
(**) Υρόεδροσ (Chief executive), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ.

Χθμαντικι ςθμείωςθ: Σι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ μιασ παρόμοιασ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ,
που δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ, πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ
αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει ςυνεπϊσ να
προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α.

Υερίπτωςθ 2: Για κάκε ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχζςεων μζςω άλλων
ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων), πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα «δελτίο ςφνδεςθσ» και να γίνεται
απλι άκροιςθ των λογαριαςμϊν όλων των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων ςυμπλθρϊνοντασ τον
πίνακα Β(2) παρακάτω.
Υίνακασ Β (2)
Επιχείρθςθ αρικ.:

Αρικμόσ απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ)

Ξφκλοσ
εργαςιϊν (**)

Χφνολο ιςολογιςμοφ
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Χφνολο
(*) να προςτίκεται ζνα «δελτίο ςφνδεςθσ» ανά επιχείρθςθ.
(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.

Ψα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «Χφνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 3
(ςχετικά με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ.
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ΔΕΟΨΛΣ ΧΩΡΔΕΧΘΧ
(μόνο για τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ που δεν περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτον
πίνακα Β)
1. Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ
Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:
.....................................................................................................................
Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ :
....................................................................................................................
Αρικ. μθτρϊου ι άΥΑ (1) :
..............................................................................................................................
Σνοματεπϊνυμο και τίτλοσ του ι των κφριων διευκυντικϊν ςτελεχϊν (2):
..................................................

2. Χτοιχεία τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ
Υερίοδοσ αναφοράσ:
Αρικμόσ
απαςχολουμζνων
(ΕΠΕ)

Ξφκλοσ εργαςιϊν
(*)

Χφνολο ιςολογιςμοφ (*)

Χφνολο
(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ.
1

( ) Ρα προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ.
2

( ) Υρόεδροσ («Chief executive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ.
3

( ) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ
λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει παρόλα
αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο
2).

Ψα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Χθμαντικι ςθμείωςθ: Ψα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, εφόςον υπάρχουν, από
τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Χτα ςτοιχεία αυτά ςυγκεντρϊνονται κατ’ αναλογία τα ςτοιχεία
των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που
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βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ
βάςει ενοποίθςθσ (3).
Υαρόμοιεσ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ
αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Ψα ςτοιχεία τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει ςυνεπϊσ να
προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛ: ΣΦΛΧΠΣΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ
Α) Υροβλθματικι επιχείρθςθ: θ επιχείρθςθ για τθν οποία ςυντρζχει τουλάχιςτον μία από τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (πλθν ΠΠΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει
τριετία από τθ ςφςταςι τθσ ι, όςον αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ
επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΠΠΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι
τθσ πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα κριτιρια για επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ
κινδφνου κατόπιν ελζγχου με τθ δζουςα επιμζλεια από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο
χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό), όταν ζχει απολεςκεί πάνω από το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου
τθσ κεφαλαίου λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Αυτό ιςχφει όταν από τθν αφαίρεςθ των
ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν από τα αποκεματικά (και όλα τα άλλα ςτοιχεία που κεωροφνται εν
γζνει ωσ μζροσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ) προκφπτει αρνθτικό ςωρευτικό ποςό που
υπερβαίνει το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου κεφαλαίου. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ
διάταξθσ, ο όροσ «εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ» παραπζμπει ειδικότερα ςτα είδθ
εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (1) και ο όροσ «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομζνωσ, και
κάκε διαφορά από ζκδοςθ υπζρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ
για τα χρζθ τθσ εταιρείασ (πλθν ΠΠΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τριετία από τθ ςφςταςι τθσ ι,
όςον αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΠΠΕ
που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι τθσ πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα
κριτιρια για επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου κατόπιν ελζγχου με τθ
δζουςα επιμζλεια από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό), εφόςον ζχει
απολεςκεί πάνω από το ιμιςυ του κεφαλαίου τθσ, όπωσ εμφαίνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ
εταιρείασ, λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ
«εταιρεία ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ για τα χρζθ τθσ
εταιρείασ» παραπζμπει ειδικότερα ςτα είδθ εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα II τθσ
οδθγίασ 2013/34/ΕΕ·
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γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία ι πλθροί τισ
προχποκζςεισ του εκνικοφ δικαίου που τθ διζπει όςον αφορά τθν υπαγωγι τθσ ςε ςυλλογικι
πτωχευτικι διαδικαςία μετά από αίτθμα των πιςτωτϊν τθσ·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρθςθ που ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ και δεν ζχει ακόμθ
αποπλθρϊςει το δάνειο ι λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι που ζχει λάβει ενίςχυςθ
αναδιάρκρωςθσ και υπόκειται ακόμθ ςε ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ·

ε) εάν πρόκειται για άλλθ επιχείρθςθ εκτόσ ΠΠΕ, εφόςον τα τελευταία δφο ζτθ:
1) ο δείκτθσ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ είναι υψθλότεροσ του 7,5 και
2) ο δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ (E ITDA interest
covera e ratio) είναι κάτω του 1,0.

Β) Ψα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν μία επιχείρθςθ είναι
προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18 του Ξαν. 651/2014 και πρζπει να
προςκομιςκοφν ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ είναι τα
ακόλουκα:

1. Ωφιςτάμενθ ΠΠΕ κάτω τθσ τριετίασ ατομικισ μορφισ:
a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ότι
δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΥτΞ, εφόςον αςκεί
εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για
υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία.

2. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με βιβλία Γ
κατθγορίασ:
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a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ότι δεν
ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΥτΞ, εφόςον αςκεί εμπορικι
δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι
ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και
b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται
ςαν Εγγεγραμμζνο Ξεφάλαιο το Χφνολο των Λδίων Ξεφαλαίων Λςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ
οι Ηθμίεσ βάςθ Ξ.Α.έ.

3. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με βιβλία
όχι Γ κατθγορίασ:
a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ότι δεν
ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν διαδικαςία του άρκρου 99 ΥτΞ, εφόςον αςκεί εμπορικι
δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι
ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και
b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ
από τθν αρμόδια Σικονομικι Αρχι (Δ.Σ.Ω.) και Δθλϊςεισ άορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των
τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν.

4. Ωφιςτάμενθ ΠΠΕ κάτω τθσ τριετίασ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ:
a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι
εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι
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b. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει και/ι
c. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου
106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
του άρκρου 99 του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ
επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία.

5. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου χρόνου
λειτουργίασ με βιβλία Γ κατθγορίασ:
a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι
εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι
b. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει και/ι
c. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου
106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
του άρκρου 99 του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ
επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και
d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται
ςαν Εγγεγραμμζνο Ξεφάλαιο το Χφνολο των Λδίων Ξεφαλαίων Λςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ
οι Ηθμίεσ βάςθ Ξ.Α.έ.

6. Οοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου χρόνου
λειτουργίασ με βιβλία όχι Γ κατθγορίασ:
a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι
εκκακάριςθ του Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι
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b. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει και/ι
c. Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου
106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ
του άρκρου 99 του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ
επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και
d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β) του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο
καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα άΕΞ
δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται και

Δθλϊςεισ άορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των

τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν.

7. Ψο ςφνολο των επιχειριςεων κα δθλϊνουν υπευκφνωσ ότι: «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει
ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει
αποπλθρϊςει το δάνειο και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ
αναδιάρκρωςθσ θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί».

-109-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Η εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη ζηελ πξφζθιεζε

Γηθαηνχρνο πνπ εκπίπηεη ζηελ
πξφζθιεζε

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ
πξφηαζε εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ
δηθαηνχρσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

λαη/φρη

ΣΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΗ
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βιοτεχνολογίασ»

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VIΛ: ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ



Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο είλαη εληφο ησλ νξίσλ, εθφζνλ ηίζεληαη ζηελ πξφζθιεζε

ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ



Σππηθή πιεξφηεηα ηεο
ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο:

λαη/φρη

Δμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο,
αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, αλ
ηα ηππνπνηεκέλα έληππα είλαη ζπκπιεξσκέλα
θαη έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη εηδηθφηεξα:

ΣΑΓΙΟ Α΄ Έλεγσορ πληπόηηηαρ και επιλεξιμόηηηαρ ππόηαζηρ

Σν έληππν ηεο πξφηαζεο είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν

ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ



Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια

1

2

 Αίηεζε ππνβνιήο

Αίηεζε γηα έληαμε ζηελ ελ ιφγσ δξάζε κε
ζπκπιήξσζε
ηνπ
εληχπνπ
αλαιπηηθήο
πεξηγξαθήο πξάμεο, ην νπνίν ζα είλαη
ππνγεγξακκέλν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ
δηθαηνχρνπ
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 Πξνζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ή ππεξγνιαβίαο
κε Οξγαληζκφ έξεπλαο θαη δηάδνζεο
γλψζεσλ ή άιιε εηαηξία

 πκθσλεηηθφ
πλεξγαζίαο
κεηαμχ
ελδερνκέλσλ
εηαίξσλ
ηνπ
έξγνπ
ή
νπνηνδήπνηε
άιιν
επίζεκν
έγγξαθν
ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ
έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ

 Τπεχζπλε ∆ήισζε Ν. 1599/86 πνπ αθνξά
ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
651/2014 ηεο Δ.Δ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
ζην Παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 απφ ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο κε ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα ΙΥ ηνπ παξφληνο
Οδεγνχ.

λαη/φρη

λαη/φρη/δελ απαηηείηαη

λαη/φρη/δελ απαηηείηαη

λαη/φρη

λαη/φρη

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Δμεηάδεηαη εάλ ν Γηθαηνχρνο δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο πξφζθιεζεο

λαη/φρη

 Λνηπά έγγξαθα

4

Η δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη
ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο
ηξαηεγηθήο Έμππλεο
Δμεηδίθεπζεο

Δμεηάδεηαη εάλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ θεθαιαίνπ Ι θαζψο θαη νη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Καλ. (Δ.Δ.)
651/2014

λαη/φρη

3

5

Πιεξνχληαη φιεο νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ
Ι θαζψο θαη νη εηδηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ
Καλ. (Δ.Δ.) 651/2014

Δμεηάδεηαη εάλ πιεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζρεηηθά
κε ην ραξαθηήξα θηλήηξνπ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Καλ. (Δ.Δ.) 651/2014

Έλεγσορ
πληπόηηηαρ και
επιλεξιμόηηηαρ
ππόηαζηρ

6

Πιεξνχληαη ηα νξηδφκελα
ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα
θηλήηξνπ
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Η πξφηαζε θξίλεηαη σο
παξαδεθηή κε βάζε ηα
αλαγξαθφκελα ζηελ
πξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνηάζεσλ

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε είλαη παξαδεθηή κε
βάζε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ πξφζθιεζε

λαη/φρη

Βαζηκφηεηα ηεο ηδέαο, πνηφηεηα θαη
ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ

Δμεηάδεηαη ε βαζηκφηεηα ηεο ηδέαο θαη
ε πνηφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ
ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

(0-10)

(0-10)

ΣΙΜΗ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25%

25%

20%

ΣΑΘΜΙΗ

ΣΑΓΙΟ Β΄ Αξιολόγηζη ηων πποηάζεων ανά ομάδα κπιηηπίων

Πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο
πξνηεηλφκελεο επηζηεκνληθήο
κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο

Δμεηάδεηαη
ε
πνηφηεηα
θαη
ε
θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο
επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ
πιάλνπ εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζή
ηεο θαζψο θαη ε πιεξφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
πινπνίεζεο (ππνρξεψζεηο επηκέξνπο
θνξέσλ θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο)

(0-10)

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

Πξσηνηππία θαη θαηλνηνκία ηεο
πξφηαζεο

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

1Η ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ Δπιζηημονική και
ηεσνική απηιόηηηα
ηος
πποηεινόμενος
έπγος

ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Απαηηείηαη ζεηηθή αμηνιφγεζε (ΝΑΙ) ζε φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, εθηφο ησλ θξηηεξίσλ 3,4 πνπ γίλεηαη δεθηή θαη ε ηηκή «δελ
απαηηείηαη», γηα λα μεθηλήζεη ην ηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο.

1

2

3

Δμεηάδεηαη
ε
πξσηνηππία
θαη
θαηλνηνκία ηεο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε
ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή θαη
ηερλνινγηθή ζηάζκηζε (state-of-theart) θαζψο θαη ε πξφνδνο πέξα απφ
απηή πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ
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4

5

Σεθκεξίσζε θαη νξζφηεηα ησλ
πξνηεηλφκελσλ εηδψλ έξεπλαο

αθήλεηα ησλ παξαδνηέσλ

Καηαιιειφηεηα νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο

Δπάξθεηα ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

Δπάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ

Δμεηάδεηαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε θαη
νξζφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ εηδψλ
έξεπλαο (βηνκεραληθή, πεηξακαηηθή
αλάπηπμε), ησλ ελνηήησλ εξγαζίαο θαη
ηεο θαηαλνκήο ηεο εξγαζίαο κεηαμχ
ησλ εηαίξσλ
Δμεηάδεηαη
ε
ζαθήλεηα
ησλ
παξαδνηέσλ αλά θάζε θαη ηειηθφ
παξαδνηέν (ζηφρνο ε παξαγσγή άκεζα
ή έκκεζα αμηνπνηήζηκνπ πξντφληνο ή
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ππεξεζίαο)

Δμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ
νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο δηνηθεηηθήο/
νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ
Δμεηάδεηαη ε επάξθεηα ηεο ππνδνκήο
πνπ δηαζέηνπλ νη θνξείο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (πξνζσπηθφ,
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο,
νξγαλσηηθή δνκή, δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε). ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ζα
ζπλεθηηκάηαη θαη ε ππνδνκή ηνπ
ππεξγνιάβνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο
ζπκκεηνρήο ζην έξγν ζε ζχγθξηζε κε
ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ

Μεξηθή

Πιήξεο

Με επαξθήο

Καιή

Άξηζηε

0

5

10

0

5

10

Μεξηθή

Πιήξεο

Με επαξθήο

Μεξηθή

Πιήξεο

Με επαξθήο

Καιή

Άξηζηε

5

10

0

5

10

0

5

10

10%

20%

17%

17%

12%

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 1ηρ ΟΜΑΓΑ

Με επαξθήο

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

2Η ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ Οπγανωηική δομή,
διοικηηική και
οικονομική
ςποζηήπιξη ηος
έπγος

Διάρηζην απνδεθηφ κεξηθφ απνηέιεζκα Οκάδαο: 5

1

2

3
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4

Δκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ
θαη αηφκσλ

θνξέσλ
(ιακβάλνληαη
ππφςε
ηζνινγηζκνί, θχθινο εξγαζηψλ, θιπ)
Δμεηάδεηαη
ε
εκπεηξία
ησλ
ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη ησλ
αηφκσλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ, ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή
αξηζηεία φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνεγνχκελεο θαη ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, απφ ηηο ζπκκεηνρέο
ηνπο ζε αληίζηνηρα ειιεληθά θαη δηεζλή
πξνγξάκκαηα,
κε
έκθαζε
ζε
πξνγξάκκαηα Δ&Σ, ηηο επηζηεκνληθέο
ηνπο δεκνζηεχζεηο, ηα δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο, ηε ζπλάθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ην ξφιν πνπ
αλαιακβάλνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Σα ζηνηρεία απηά εμεηάδνληαη γηα ηνλ
θάζε ζπκκεηέρνληα ρσξηζηά, ζην
βαζκφ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, αιιά θαη
ζπλνιηθά σο consortium. Δπίζεο,
αμηνινγνχληαη ε εκπεηξία θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη
νη θνξείο ζπλεξγαζίαο απφ ην
εμσηεξηθφ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηνπ
consortium σο ζπλφινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηεο
ζπκπιεξσ-

Μηθξή

Μεγάιε

Με επαξθήο

5

10

0

20%

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

2Η ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ Δμπειπία και
αξιοπιζηία
ζςμμεηεσόνηων
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5

6

καηηθφηεηαο
ησλ
θνξέσλ,
ηεο
ηζφξξνπεο
ζπκκεηνρήο
θαη
ζπλεξγαζίαο. Ωο πξνο ην ηειεπηαίν
εμεηάδεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηά
ηνπο θαη ε θαηαλνκή εξγαζηψλ θαη
πξνυπνινγηζκνχ
κεηαμχ
ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη εηδηθφηεξα: α) ε
θαηαιιειφηεηα θαη αηηηνινγία ηεο
θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφζν
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ
φζν θαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο
δαπαλψλ, β) ε αληηζηνηρία θφζηνπο θαη
απνηειέζκαηνο
ησλ
επηκέξνπο
ελνηήησλ εξγαζίαο θαη παξαδνηέσλ
Δμεηάδεηαη ε εκπεηξία ηνπ πληνληζηή
θαη ηνπ Αθαδεκατθνχ Τπεπζχλνπ ζηελ
εθηέιεζε θαη ην ζπληνληζκφ κεγάισλ
έξγσλ θαη πνιπεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ έξγσλ, θαζψο
θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζηε
δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ΔΣΑ θαη ζηελ
αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξγσλ ζην
βαζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ξφιν ηνπ
θαζελφο.

Μηθξή

Μεγάιε

Μεδεληθή

Μηθξή

Μεγάιε

Μεδεληθή

0

5

10

0

5

10

0

17%

17%

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 2ηρ ΟΜΑΓΑ

Μεδεληθή

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
θοπέων και
αηόμων

Δκπεηξία ηνπ ζπληνληζηή

Δκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ
επηρεηξήζεσλ

Δμεηάδεηαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία
ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηάζεζε ζηελ
αγνξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ λέσλ ζηελ επηρείξεζε ή/θαη
ζηελ αγνξά θαη γεληθφηεξα ζηελ
παξαγσγή-αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηξίηεο πεγέο
ή/θαη ηδίσλ πφξσλ.
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πλεηζθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο
πξνθήξπμεο

Βησζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ

Ιθαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ

Γηαρείξηζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

Δμεηάδεηαη
ε
ηθαλφηεηα
ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
έξγνπ βειηηψλνληαο ηα πξντφληα ή ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπο.

Με επαξθήο

Καιή

Άξηζηε

Με επαξθήο

Μηθξή

Μεγάιε

Με επαξθήο

Καιή

Άξηζηε

Με επαξθήο

Μηθξή

Μεγάιε

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

0

5

10

ε

Δμεηάδεηαη
ε
βησζηκφηεηα
ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ (πξντφλ,
πξσηνηππία,
θαηλνηνκία)
φπσο
εθηηκάηαη απφ ην ππνβαιιφκελν ζρέδην
αμηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ ζα πινπνηεζνχλ, θαζψο θαη ε
πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ
ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ή/θαη δηάρπζεο
(δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο, πξνβνιήο, δηάδνζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
ηνπ θνηλνχ) ησλ Δ&Σ απνηειεζκάησλ
ηνπ έξγνπ

Δμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ
ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ πνπ πξνυπάξρνπλ ή/θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ

Γεκηνπξγία
λέσλ
ζέζεσλ

Δμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ έξγνπ
ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο/
αλακελφκελα
απνηειέζκαηα
ηεο
πξνθήξπμεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
βαζκνχ
θηλεηνπνίεζεο
ηδησηηθψλ
πφξσλ.

13%

15%

15%

15%

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Ωπιμόηηηα ππάξηρ

3Η ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ -

Διάρηζην απνδεθηφ κεξηθφ απνηέιεζκα Οκάδαο: 5

1

2

3

4

δηαηήξεζε/δεκηνπξγία

Δμεηάδεηαη
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5

6

7

Γηαηήξεζε
ζέζεσλ

5

13%

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
Θέζεηο εξγαζίαο

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (εληφο ή εθηφο
ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ)

13%

0

(0-10)

16%

Μεδεληθή
ζπλεηζθνξά

Αξηζηεία

Δμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ έξγνπ
ζηελ
αξηζηεία,
ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ
ή/θαη
επξσπατθφ
επίπεδν
θαη
γεληθφηεξα νθέιε ηνπ έξγνπ γηα ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία

(0-10)

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 3ηρ ΟΜΑΓΑ

Μεηαθνξά ηερλνινγίαο/ηερλνγλσζίαο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

Δμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ θνξέσλ
ηνπ εμσηεξηθνχ (θπξίσο ησλ ΜΜΔ) ζηε
κεηαθνξά
ηεο
ηερλνινγίαο
–
ηερλνγλσζίαο κέζσ ηεο δηεζληθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεθκεξίσζε ηεο
βησζηκφηεηαο αιιά θαη ησλ ζεηηθψλ
απνηειεζκάησλ απφ ηε δηαθξαηηθή
ζπλεξγαζία
γηα
ηηο
ΜΜΔ
ηεο
πεξηθέξεηαο

Διάρηζην απνδεθηφ κεξηθφ απνηέιεζκα Οκάδαο: 5

40%

ΣΑΘΜΙΗ

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 1εο ΟΜΑΓΑ

20%

ΣΙΜΗ

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 2εο ΟΜΑΓΑ

40%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 3εο ΟΜΑΓΑ

Διάρηζην απνδεθηφ κεξηθφ απνηέιεζκα: 6
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Υεριγραφι Δραςτθριότθτασ

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛIΛ: ΕΥΛΟΕΛΠΣΛ ΞΩΔΛΞΣΛ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ (ΞΑΔ)

Επίπεδο

10. Βιομθχανία τροφίμων
10.1
10.11

4

4

3

Υαραγωγι προϊόντων κρζατοσ και κρζατοσ πουλερικϊν

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ πουλερικϊν

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ και παραγωγι προϊόντων κρζατοσ

2ψιφιοσ NACE

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.1
10.12

4

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων

ΑΡΑΓΦΑΦΣΡΨΑΛ ΣΟΣΛ ΣΛ ΕΥΛΟΕΛΠΣΛ ΞΑΔ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.1
10.13

3

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων

Ψομζασ

Ξωδικόσ
Δραςτθριότθτασ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.1

4

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν

4ψιφιοσ
NACE

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.2

3

Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ πατατϊν

3ψιφιοσ
NACE

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.2

4

2

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.3
10.31

10

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων
10.3

Υαραγωγι χυμϊν φροφτων και λαχανικϊν

10.71

10.20

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
10. Βιομθχανία τροφίμων

4

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10.32

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Άλλθ επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν

10.3

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.39

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10.4

Υαραγωγι φυτικϊν και ηωικϊν ελαίων και λιπϊν

10. Βιομθχανία τροφίμων

3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Υαραγωγι ελαίων και λιπϊν

10.4

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.41

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Υαραγωγι μαργαρίνθσ και παρόμοιων βρϊςιμων λιπϊν

10.4

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.42

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10.5

Υαραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων

10. Βιομθχανία τροφίμων

3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Οειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.5

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.51

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Υαραγωγι παγωτϊν

10.5

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.52

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10.6

Υαραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου

10. Βιομθχανία τροφίμων

3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Υαραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων

10.6

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.61

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Υαραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου

10.6

4

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.62

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10.7

Υαραγωγι ειδϊν αρτοποιίασ και αλευρωδϊν προϊόντων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10.7

3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

10. Βιομθχανία τροφίμων

Αρτοποιία· παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

4
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Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

11. Υοτοποιία

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

10. Βιομθχανία τροφίμων

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

10.9

10.9

10.9

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.8

10.7

10.7

11.07

11.06

11.05

11.04

11.03

11.02

11.01

10.92

10.91

10.89

10.86

10.85

10.84

10.83

10.82

10.81

10.73

10.72

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

Υαραγωγι αναψυκτικϊν· παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν

Υαραγωγι βφνθσ

Ηυκοποιία

Υαραγωγι άλλων μθ αποςταγμζνων ποτϊν που υφίςτανται ηφμωςθ

Υαραγωγι μθλίτθ και κραςιϊν από άλλα φροφτα

Υαραγωγι οίνου από ςταφφλια

Απόςταξθ, ανακακαριςμόσ και ανάμιξθ αλκοολοφχων ποτϊν

Υοτοποιία

Υαραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ

Υαραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα που εκτρζφονται ςε αγροκτιματα

Υαραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν

Υαραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ π.δ.κ.α.

Υαραγωγι ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων διατροφισ και διαιτθτικϊν τροφϊν

Υαραγωγι ζτοιμων γευμάτων και φαγθτϊν

Υαραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ

Υαραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν

Υαραγωγι ηάχαρθσ

Υαραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ

Υαραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων

Υαραγωγι παξιμαδιϊν και μπιςκότων· παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

11. Υοτοποιία

4

3

Υαραγωγι προϊόντων καπνοφ

Υαραγωγι προϊόντων καπνοφ

2

2

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

12. Υαραγωγι προϊόντων
καπνοφ
12.0

11

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

12. Υαραγωγι προϊόντων
καπνοφ

12.0

12

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

12.00

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
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Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

15. Βιομθχανία δζρματοσ
και δερμάτινων ειδϊν

15. Βιομθχανία δζρματοσ
και δερμάτινων ειδϊν

15. Βιομθχανία δζρματοσ
και δερμάτινων ειδϊν

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

13. Υαραγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν
υλϊν

16.2

16.1

16.1

15.1

15.1

13.9

13.9

13.1

13.1

16.10

15.12

13.93

13.10

15

13

3

4

3

Ξαταςκευι χαλιϊν και κιλιμιϊν

Ξαταςκευι άλλων κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων

Υροπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν

Υροπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν

3

4

3

4

3

Ξαταςκευι προϊόντων από ξφλο και φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ

Υριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου

Υριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου

Ξαταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν και παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν ςελοποιίασ
και ςαγματοποιίασ

Ξατεργαςία και δζψθ δζρματοσ. καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν, ειδϊν
ςελοποιίασ και ςαγματοποιίασ. Ξατεργαςία και βαφι γουναρικϊν

2

4

2

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

-120-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16. Βιομθχανία ξφλου και
καταςκευι προϊόντων από
ξφλο και φελλό, εκτόσ από
ζπιπλα· καταςκευι ειδϊν
καλακοποιίασ και
ςπαρτοπλεκτικισ

16.2

16.2

16.2

16.2

16.2

16.29

16.24

16.23

16.22

16.21

4

4

4

4

4

Ξαταςκευι άλλων προϊόντων από ξφλο καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν
καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ

Ξαταςκευι ξφλινων εμπορευματοκιβϊτιων

Ξαταςκευι άλλων ξυλουργικϊν προϊόντων οικοδομικισ

Ξαταςκευι ςυναρμολογοφμενων δαπζδων παρκζ

Ξαταςκευι αντικολλθτϊν (κόντρα-πλακζ) και άλλων πλακϊν με βάςθ το ξφλο

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

17. Χαρτοποιία και
καταςκευι χάρτινων
προϊόντων
17.1

4

3

Ξαταςκευι χαρτιοφ και χαρτονιοφ

Υαραγωγι χαρτοπολτοφ. καταςκευι χαρτιοφ και χαρτονιοφ

2

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

17. Χαρτοποιία και
καταςκευι χάρτινων
προϊόντων

17.1

17

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

17. έαρτοποιία και
καταςκευι χάρτινων
προϊόντων

17.12

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
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Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

20. Υαραγωγι χθμικϊν
ουςιϊν και προϊόντων

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

20. Υαραγωγι χθμικϊν
ουςιϊν και προϊόντων

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων

20. Υαραγωγι χθμικϊν
ουςιϊν και προϊόντων

17. έαρτοποιία και
καταςκευι χάρτινων
προϊόντων

17. Χαρτοποιία και
καταςκευι χάρτινων
προϊόντων

21.2

21.2

21.1

21.1

20.5

20.5

20.4

20.4

17.1

17.2

17.21

20.42

20.53

21.10

21.20

21

20

3

Ξαταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και
χαρτόνι

Ξαταςκευι ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι

3

4

3

Υαραγωγι αικζριων ελαίων

Υαραγωγι άλλων χθμικϊν προϊόντων

Υαραγωγι αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ

Υαραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτίλβωςθσ,
αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ

4

3

4

3

Υαραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων

Υαραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων

Υαραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων

Υαραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων

2

4

2

4

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

21. Υαραγωγι βαςικϊν
φαρμακευτικϊν προϊόντων
και φαρμακευτικϊν
ςκευαςμάτων
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Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

23. Υαραγωγι άλλων μθ
μεταλλικϊν ορυκτϊν
προϊόντων

25.9

25.9

23.7

23.7

23.6

23.4

23.4

23.1

23.1

23.1

23.41

23.19

23.13

4

3

4

4

3

4

4

3

Ξαταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ

Ξοπι, μορφοποίθςθ και τελικι επεξεργαςία λίκων

Ξοπι, μορφοποίθςθ και τελικι επεξεργαςία λίκων

Ξαταςκευι άλλων προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο

Ξαταςκευι κεραμικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κεραμικϊν διακοςμθτικϊν ειδϊν

Ξαταςκευι άλλων προϊόντων πορςελάνθσ και κεραμικισ

Ξαταςκευι και κατεργαςία άλλων ειδϊν γυαλιοφ, περιλαμβανομζνου του γυαλιοφ για
τεχνικζσ χριςεισ

Ξαταςκευι κοίλου γυαλιοφ

Ξαταςκευι γυαλιοφ και προϊόντων από γυαλί

2

23.69

2

Ξαταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων

23.70

3

Ξαταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99

25

4

23

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

25. Ξαταςκευι μεταλλικϊν
προϊόντων, με εξαίρεςθ τα
μθχανιματα και τα είδθ
εξοπλιςμοφ

-123-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

26.3

26.2

26.2

26.1

26.1

26.11

3

4

3

4

4

3

Ξαταςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ

Ξαταςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ

Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ

Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ

Ξαταςκευι ζμφορτων θλεκτρονικϊν πλακετϊν

Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων

Ξαταςκευι θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων και πλακετϊν

2

26.12

4

Ξαταςκευι ακτινολογικϊν και θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων ιατρικισ και κεραπευτικισ
χριςθσ

26.30

26.20

3

26

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

26.3

26.1

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

26.6

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων
26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων

-124-

ΑΔΑ: 7ΦΡΟ465ΧΙ8-44Κ

26. Ξαταςκευι
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικϊν και οπτικϊν
προϊόντων
4

Ξαταςκευι ακτινολογικϊν και θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων ιατρικισ και κεραπευτικισ
χριςθσ

2

26.60

27

26.6

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

32.13

32.12

3

4

4

3

Ξαταςκευι μουςικϊν οργάνων

Ξαταςκευι κοςμθμάτων απομίμθςθσ και ςυναφϊν ειδϊν

Ξαταςκευι κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν

Ξαταςκευι κοςμθμάτων, πολφτιμων αντικειμζνων και ςυναφϊν ειδϊν

3

Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν π.δ.κ.α.

Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν

3

4

3

Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν

Καλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν

Καλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν

2

4

2

Ξαταςκευι μουςικϊν οργάνων

32.20

49.39
50

4

2

Ξαταςκευι καλωδιϊςεων και εξαρτθμάτων καλωδίωςθσ

27. Ξαταςκευι
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ

49. έερςαίεσ μεταφορζσ και
μεταφορζσ μζςω αγωγϊν

27.31
32

3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
32.1

27.3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
32.1

27. Ξαταςκευι
θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ
27. Ξαταςκευι
θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
32.1

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
32.2

Ξαταςκευι καλωδίων οπτικϊν ινϊν

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
32.2

Θ. ΠΕΨΑάΣΦΑ ΞΑΛ
ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

50. Υλωτζσ μεταφορζσ
50.1
50.10

49

4

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
32. Άλλεσ μεταποιθτικζσ
δραςτθριότθτεσ

27.3

Γ. ΠΕΨΑΥΣΛΘΧΘ
Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

50. Υλωτζσ μεταφορζσ

50.1

49.3

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

50. Υλωτζσ μεταφορζσ

50.3

49. Χερςαίεσ μεταφορζσ
και μεταφορζσ μζςω
αγωγϊν
49. Χερςαίεσ μεταφορζσ
και μεταφορζσ μζςω
αγωγϊν

Θ. ΠΕΨΑάΣΦΑ ΞΑΛ
ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

50. Υλωτζσ μεταφορζσ

49.3

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ
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Θ. ΠΕΨΑάΣΦΑ ΞΑΛ
ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ
52. Αποκικευςθ και
υποςτθρικτικζσ προσ τθ
μεταφορά δραςτθριότθτεσ

50. Υλωτζσ μεταφορζσ

52.2

55. Ξαταλφματα

55. Ξαταλφματα

55.2

55.1

55.1

50.30

52.22

55.10

55.20

55

52

Δραςτθριότθτεσ υποςτθρικτικζσ των μεταφορϊν

Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν

3

Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ πλωτζσ μεταφορζσ

4

3

4

3

Ξαταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ

Ξαταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ

ενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα

ενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα

2

4

2

4

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ
52. Αποκικευςθ και
υποςτθρικτικζσ προσ τθ
μεταφορά δραςτθριότθτεσ
52.2

55. Ξαταλφματα

55.2

50.3

Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ
52. Αποκικευςθ και
υποςτθρικτικζσ προσ τθ
μεταφορά δραςτθριότθτεσ

55. Ξαταλφματα

55. Ξαταλφματα

Θ. ΠΕΨΑάΣΦΑ ΞΑΛ
ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΥΑΦΣΧΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΥΑΦΣΧΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
ΥΑΦΣέΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΥΑΦΣΧΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
ΥΑΦΣέΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
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55.3

3

έϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και ρυμουλκοφμενα οχιματα

Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και ρυμουλκοφμενα
οχιματα

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
ΕΧΨΛΑΧΘΧ

55. Ξαταλφματα

4

Ζκδοςθ λογιςμικοφ

55.30

3

Ζκδοςθ παιχνιδιϊν για θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ

55.3

4

55. Ξαταλφματα

58. Εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
58.2
58.21

Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΥΑΦΣΧΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Κ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
ΥΑΦΣέΘΧ
ΞΑΨΑΟΩΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ
ΕΧΨΛΑΧΘΧ
Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
58. Εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ
58.2

Ζκδοςθ άλλου λογιςμικοφ

2

2

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
58. Εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ

4

58

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

58.29

59

3

Υαραγωγι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων

58.2

59.1

58. Εκδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

59. Υαραγωγι
κινθματογραφικϊν
ταινιϊν, βίντεο και
τθλεοπτικϊν
προγραμμάτων,
θχογραφιςεισ και
μουςικζσ εκδόςεισ
59. Υαραγωγι
κινθματογραφικϊν
ταινιϊν, βίντεο και
τθλεοπτικϊν
προγραμμάτων,
θχογραφιςεισ και
μουςικζσ εκδόςεισ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ
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Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

59. Υαραγωγι
κινθματογραφικϊν ταινιϊν,
βίντεο και τθλεοπτικϊν
προγραμμάτων,
θχογραφιςεισ και μουςικζσ
εκδόςεισ

59. Υαραγωγι
κινθματογραφικϊν ταινιϊν,
βίντεο και τθλεοπτικϊν
προγραμμάτων,
θχογραφιςεισ και μουςικζσ
εκδόςεισ

61.9

61.9

61.3

61.3

61.2

61.2

61.1

61.1

59.1

59.1

59.12

59.11

4

4

Δραςτθριότθτεσ ςυνοδευτικζσ τθσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και
τθλεοπτικϊν προγραμμάτων

Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν
προγραμμάτων

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ
61.2

61.20

61.30

61.90

61.20

61

3

4

3

4

3

4

3

Άλλεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Άλλεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Δορυφορικζσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Δορυφορικζσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Ενςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Ενςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

4

3

Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ

2

4

2

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61.2

61

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

61. Ψθλεπικοινωνίεσ

61.10

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ
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ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

62.0

62.0

62.0

62.09

62.03

62.02

62.01

4

4

4

4

3

2

Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ· δικτυακζσ πφλεσ

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ και δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν

Ωπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων

Δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ

Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων

Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

62

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

62.0

3

Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
παροχισ ςυμβουλϊν και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

4

Δικτυακζσ πφλεσ (we portals)

62.0

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

63. Δραςτθριότθτεσ
υπθρεςιϊν πλθροφορίασ
63.1
63.11

4

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

63. Δραςτθριότθτεσ
υπθρεςιϊν πλθροφορίασ

63.1

63.12

62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, παροχισ
ςυμβουλϊν και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ
62. Δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, παροχισ
ςυμβουλϊν και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ

Λ. ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ

63. Δραςτθριότθτεσ
υπθρεςιϊν πλθροφορίασ

63.1

2

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ

63. Δραςτθριότθτεσ
υπθρεςιϊν πλθροφορίασ

63

Λ. ΕΡΘΠΕΦίΧΘ
ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ
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72.1

72.11

4

3

Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτθ βιοτεχνολογία

Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι

2

72. Επιςτθμονικι ζρευνα
και ανάπτυξθ

72.1

Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςε άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι

72

72. Επιςτθμονικι ζρευνα
και ανάπτυξθ

4

3

άωτογραφικζσ δραςτθριότθτεσ

Φωτογραφικζσ δραςτθριότθτεσ

2

3

Ξτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ

4

2

72.19

75

74

72.1

74.2

74. Άλλεσ επαγγελματικζσ,
επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ

74. Άλλεσ επαγγελματικζσ,
επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ

74.2

75.0

74. Άλλεσ επαγγελματικζσ,
επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ

75. Ξτθνιατρικζσ
δραςτθριότθτεσ

75. Ξτθνιατρικζσ
δραςτθριότθτεσ

74.20

72. Επιςτθμονικι ζρευνα
και ανάπτυξθ

72. Επιςτθμονικι ζρευνα
και ανάπτυξθ

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕέΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
Π.
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕέΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕέΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
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75.00

4

3

Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν

Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν προςωπικισ ι οικιακισ χριςθσ

Ξτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ

4

Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων μθχανθμάτων, ειδϊν εξοπλιςμοφ και υλικϊν αγακϊν

75.0

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
75. Ξτθνιατρικζσ
δραςτθριότθτεσ

77.2

3

Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ πλωτϊν μεταφορϊν

2

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

77.2

4

77

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

77.3

77.34

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

77.3

77.21

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ αεροπορικϊν μεταφορϊν

2

4

79

3

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

77.35

79. Δραςτθριότθτεσ
ταξιδιωτικϊν πρακτορείων,
γραφείων οργανωμζνων
ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν
κρατιςεων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ

79.9

77.3

ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ

79. Δραςτθριότθτεσ
ταξιδιωτικϊν πρακτορείων,
γραφείων οργανωμζνων
ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν
κρατιςεων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ

77. Δραςτθριότθτεσ
ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ

M.ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞ
ΕΧ,
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΨΕέΡΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
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ΛΔ. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΞΨΛΞΕΧ
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ

85. Εκπαίδευςθ

79. Δραςτθριότθτεσ
ταξιδιωτικϊν πρακτορείων,
γραφείων οργανωμζνων
ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν
κρατιςεων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ

85.5

86. Δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπινθσ υγείασ

86. Δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπινθσ υγείασ

86.2

86.9

86.9

79.90

85.51

86.90

86.22

86

85

Άλλθ εκπαίδευςθ

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

3

Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ

3

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ

Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ ειδικϊν ιατρικϊν επαγγελμάτων

Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν επαγγελμάτων

4

2

4

2

4

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

ΛΧΨ. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
85. Εκπαίδευςθ
85.5

86. Δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπινθσ υγείασ

86.2

79.9

ΛΧΨ. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
85. Εκπαίδευςθ

86. Δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπινθσ υγείασ

86. Δραςτθριότθτεσ
ανκρϊπινθσ υγείασ

ΛΧΨ. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
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87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87.3

87.3

87.2

87.2

87.1

87.1

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87.30

87.20

87.10

87

4

3

4

3

4

3

Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και άτομα με
αναπθρία

Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και άτομα με
αναπθρία

Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ,
ψυχικζσ διαταραχζσ και χριςθ ουςιϊν

Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ,
ψυχικζσ διαταραχζσ και χριςθ ουςιϊν

Δραςτθριότθτεσ νοςοκομειακισ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ

Δραςτθριότθτεσ νοςοκομειακισ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ

2

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
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87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87. Δραςτθριότθτεσ
βοικειασ με παροχι
καταλφματοσ

87.9

87.9

88. Δραςτθριότθτεσ
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ
παροχι καταλφματοσ

88. Δραςτθριότθτεσ
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ
παροχι καταλφματοσ

88.9

88.1

88.1

88. Δραςτθριότθτεσ
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ
παροχι καταλφματοσ

88. Δραςτθριότθτεσ
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ
παροχι καταλφματοσ

87.90

88.10

88

3

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ

3

4

3

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ π.δ.κ.α.

Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και
άτομα με αναπθρία

Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και
άτομα με αναπθρία

2

4

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»
ΠΕΦΛΠΡΑ

ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
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ΛΗ.
ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
ΧέΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ
ΑΡΚΦίΥΛΡΘ
ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΞΣΛΡίΡΛΞΘ
ΠΕΦΛΠΡΑ
90. Δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και
διαςκζδαςθ

88. Δραςτθριότθτεσ
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ
παροχι καταλφματοσ

90.0

88.91

4

4

3

Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ

Ξαλλιτεχνικι δθμιουργία

Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και διαςκζδαςθ

Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν

3

Δραςτθριότθτεσ μουςείων

2

4

Οειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ επιςκεπτϊν

90.03

91.02

4

90

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ, δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και
βιοτεχνολογίασ»

ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ
90. Δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και
διαςκζδαςθ
90.0

91.0

91.03

Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων

91.0

91.0

4

2

91.04

93

91.0

88.9

ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ
90. Δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και
διαςκζδαςθ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

91. Δραςτθριότθτεσ
βιβλιοκθκϊν,
αρχειοφυλακείων,
μουςείων και λοιπζσ
πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ
91. Δραςτθριότθτεσ
βιβλιοκθκϊν,
αρχειοφυλακείων,
μουςείων και λοιπζσ
πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ
91. Δραςτθριότθτεσ
βιβλιοκθκϊν,
αρχειοφυλακείων,
μουςείων και λοιπζσ
πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ
91. Δραςτθριότθτεσ
βιβλιοκθκϊν,
αρχειοφυλακείων,
μουςείων και λοιπζσ
πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ
ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ
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ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ

ΛΘ. ΨΕΧΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93. Ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ
διαςκζδαςθσ και
ψυχαγωγίασ

93.2

93.2

93.2

93.1

93.1

93.1

93.1

93.29

93.21

93.19

93.13

93.11

4

4

3

4

4

4

3

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ

Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων

Δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ

Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ

Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων

Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ
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ΛΘ. ΨΕέΡΕΧ,
ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ ΞΑΛ
ήΩέΑΓίΓΛΑ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IX: ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ ΔΘΟΩΧΘΧ

ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΔΘΟΩΧΘ
(άρκρο 8 Ρ.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ρ. 1599/1986)
(1)

ΥΦΣΧ :

ΕΡΔΛΑΠΕΧΣ ΦΣΦΕΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ «ΘΥΕΛΦΣΧ»

Σ – Θ Τνομα:

Επϊνυμο:

Τνομα και Επϊνυμο Υατζρα:
Τνομα και Επϊνυμο Πθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Ψόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ψαυτότθτασ:
Ψόποσ Ξατοικίασ:

Ψθλ:
Σδόσ:

Αρικ:

ΨΞ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ψαχυδρομείου

Αρ. Ψθλεομοιοτφπου
(Fax):

(Εmail):
(3)
Πε ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ρ. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
 Τλα τα αναγραφόμενα τόςο ςτθν θλεκτρονικι όςο και ςτθ φυςικι μορφι του εντφπου υποβολισ πρόταςθσ κακϊσ
και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτο φυςικό φάκελο τθσ πρόταςθσ είναι ακριβι και
αλθκι.
 Σ επιχειρθματίασ/οι εταίροι του Δικαιοφχου ζχουν λάβει ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου του Σδθγοφ του
Υρογράμματοσ.
 Ψο ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο ι μζροσ αυτοφ κακϊσ και οι δαπάνεσ που περιλαμβάνει δεν ζχουν
χρθματοδοτθκεί, ενταχκεί και δεν κα υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςε άλλο πρόγραμμα που
χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ.
 Δεν πραγματοποιικθκαν δαπάνεσ που αφοροφν ςτο ζργο πριν από το χρόνο ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν,
όπωσ ορίηεται ςτον Σδθγό Εφαρμογισ.
 Θ επιχείρθςθ δεν βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ.
 Θ προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι
μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του προγράμματοσ εντόσ πζντε ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτον δικαιοφχο
ι εντόσ τθσ προκεςμίασ που οριηόταν ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Ξαν.
1303/2013).


Θ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18 του Ξανονιςμοφ ΕΕ
651/2014,



Δεν εκκρεμεί εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ διαδικαςία ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν
απόφαςθσ τθσ Ε.Ε..

 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου κα υποβλθκοφν τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο
ςθμείο Β. του Υαραρτιματοσ VΛ: ΣΦΛΧΠΣΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΞίΡ (ανάλογα με τον τφπο τθσ επιχείρθςθσ) ςε pdf αρχείο.
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 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςισ του ο Δικαιοφχοσ ςυμφωνεί ςτθ δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ τθσ
επιχείρθςθσ, του τίτλου τθσ πράξθσ και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτον κατάλογο των δικαιοφχων
που δθμοςιεφεται θλεκτρονικά ι με άλλο τρόπο, ςφμφωνα με το άρκρο 7 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο δ του Ξανονιςμοφ
(ΕΞ) αρικμ. 1828/2006.
 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςισ του και για τισ περιπτϊςεισ ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων
επιχειριςεων ςφμφωνα τον οριςμό των ΠΠΕ του Υαραρτιματοσ Λ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 651/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ
17θσ Λουνίου 2014, κα υποβλθκοφν τα φορολογικά ςτοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ιςολογιςμοί) και τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςχετικά με τθν εταιρικι/μετοχικι ςφνκεςθ, νόμιμθ εκπροςϊπθςθ και διαχείριςθ και το
ςφνολο των εργαηομζνων για το ςφνολο των επιχειριςεων που είναι ςυνεργαηόμενεσ ι/και ςυνδεδεμζνεσ με τθν
επιχείρθςθ που υπζβαλε το επιχειρθματικό ςχζδιο-πρόταςθ για χρθματοδότθςθ ςτο παρόν.
 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου κα υποβλθκοφν οι απαιτοφμενεσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ
του υφιςτάμενου προςωπικοφ που κα ςυμμετζχει ςε αυτό ςε pdf αρχείο.
 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου κα υποβλθκοφν τα απαιτοφμενα Λδρυτικά καταςτατικά και
τυχόν τροποποιιςεισ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν, άΕΞ ςφςταςθσ επιχείρθςθσ (ιςχφει για ΑΕ και ΕΥΕ ι
βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ατομικισ επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Δ.Σ.Ω.) ςε pdf αρχείο.
 Χε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου κα προςκομιςτεί, επιςυναπτόμενθ ςε pdf αρχείο,
φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν για κακζνα από τουσ εταίρουσ του ζργου, από τθν οποία να
προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ
τθσ Επιτροπισ.
 Σ Δικαιοφχοσ αποδζχεται οποιοδιποτε ςχετικό ζλεγχο για τθν εξακρίβωςθ των δθλωκζντων από τισ αρμόδιεσ
εκνικζσ ι κοινοτικζσ αρχζσ.
 Σ Δικαιοφχοσ αποδζχεται τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν πρόταςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου
με τα ςτοιχεία που παρζχονται από το πλθροφοριακό ςφτθςμα TAXIS και ατα ςυςτιματα των αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν.
 Σ Δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι τα μθνφματα που κα αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ειδικότερα
τθσ διεφκυνςθσ email που ζχει δθλωκεί ςτο ζντυπο υποβολισ προσ τθν ΕΩΔ ΘΥ/ΕάΔ και όςα λαμβάνονται από
αυτοφσ επζχουν κζςθ επίςθμων εγγράφων.
 Σ Δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, θ επικοινωνία με τθν ΕΩΔ ΘΥ/ΕάΔ αναφορικά με τθν
εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ (αιτιματα τροποποίθςθσ, εκκζςεισ προόδου και ολοκλιρωςθσ κλπ) δφναται να
γίνεται θλεκτρονικά (on screen) μζςω θλεκτρονικϊν εντφπων, όπωσ αυτά κα κακοριςτοφν από τθν ΕΩΔ ΘΥ/ΕάΔ.
 Σ Δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν ςτθ διλωςι του, μετά τθν ζνταξθ του ζργου,
το ζργο κα απενταχκεί και κα κλθκεί να επιςτρζψει ζντοκα τθ λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ.
Θμερομθνία: ……….20……
Για τθν επιχείρθςθ
-Σ-

Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, ςτοιχεία
Ρόμιμου εκπροςϊπου, υπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Ωπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Τποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον
εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10
ετϊν.
(4) Χε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Χ: ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ ΨΘΧ ΧΩΡΚΘΞΘΧ ΓΛΑ ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ
(ΧΟΕΕ)
(1)
Ξλάςθ τθσ ονοµατολογίασ
των Βρυξελλϊν
Ξεφάλαιο 1
Ξεφάλαιο 2
Ξεφάλαιο 3
Ξεφάλαιο 4
Ξεφάλαιο 5
05.04
05.15
Ξεφάλαιο 6
Ξεφάλαιο 7
Ξεφάλαιο 8
Ξεφάλαιο 9
Ξεφάλαιο 10
Ξεφάλαιο 11
Ξεφάλαιο 12
Ξεφάλαιο 13
εχ13.03
Ξεφάλαιο 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Ξεφάλαιο 16
Ξεφάλαιο 17
17.01
17.02
17.03
17.05 (*)
Ξεφάλαιο 18
18.01

(2)
Υεριγραφι εµπορευµάτων
Ηϊα ηϊντα
Ξρζατα και βρϊςιµα παραπροϊόντα ςφαγίων
Λχκείσ, µαλακόςτρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίασ. Ωά πτθνϊν. Πζλι φυςικόν
Ζντερα, κφςτεισ και ςτόµαχοι ηϊων, ολόκλθρα ι εισ τεµάχια, πλθν των εξ
ιχκφων τοιοφτων
Υροϊόντα ηωικισ προελεφςεωσ, µθ αλλαχοφ κατονοµαηόµενα ι
περιλαµβανόµενα. Πθ ηϊντα ηϊα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλλθλα διά τθν
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ
άυτά ηϊντα και προϊόντα ανκοκοµίασ
Οαχανικά, φυτά, ρίηαι και κόνδυλοι, άπαντα εδϊδιµα
Ξαρποί και οπϊραι εδϊδιµοι. άλοιοί εςπεριδοειδϊν και πεπόνων
Ξαφζσ, τζιςν και αρτφµατα (µπαχαρικά), εξαιρζςει του µατζ (κλάςισ 09.03)
∆θµθτριακά
Υροϊόντα αλευροποιίασ, βφνθ, άµυλα, γλουτζνθ, ινουλίνθ
Χπζρµατα και καρποί ελαιϊδασ. Χπζρµατα, ςπόροι ςποράσ και διάφοροι
καρποί Βιοµθχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και χορτονοµαί
Υθκτίνθ
Οίποσ χοίρειον υπό τθν ονοµαςιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπθ,
λαµβανόµενα διά πιζςεωσ ι τιξεωσ. Οίπθ πουλερικϊν λαµβανόµενα διά
πιζςεωσ ι τιξεωσ
Οίπθ βοοαδϊν, προβατοαδϊν και αιγοειδϊν, ακατζργαςτα ι τετθγµζνα,
περιλαµβανοµζνων και των λιπϊν των λεγοµζνων πρϊτθσ εκκλίψεωσ
Χτεατίνθ, ελαιοςτεατίνθ, ζλαιον του υπό τθν ονοµαςία «saindoux» χοιρείου
λίπουσ και ελαιοµαργαρίνθ, άνευ προςκικθσ γαλακτοµατοποιϊν ουςιϊν,
άνευ αναµείξεωσ ι παραςκευισ τινόσ
Οίπθ και ζλαια ιχκφων και καλαςςίων κθλαςτικϊν, ζςτω και εξθυγενιςµζνα
Ζλαια φυςικά µόνιµα, ρευςτά ι αλοιφϊδθ, ακακάριςτα κεκακαρµζνα ι
εξθυγενιςµζνα
Ζλαια και λίπθ ηωικά ι φυτικά υδρογονωµζνα, ζςτω και εξθυγενιςµζνα, αλλ'
ουχί περαιτζρω επεξεργαςµζνα
Παργαρίνθ, αποµίµθςισ χοιρείου λίπουσ (simili saindoux) και ζτερα βρϊςιµα
λίπθ παρεςκευαςµζνα
Ωπολείµµατα προκφπτοντα εκ τθσ επεξεργαςίασ των λιπαρϊν ουςιϊν ι των
ηωικϊν ι φυτικϊν κθρϊν
Υαραςκευάςµατα κρεάτων, ιχκφων, µαλακοςτράκων και µαλακίων
Χάκχαρισ τεφτλων και ςακχαροκαλάµου, εισ ςτερεάν κατάςταοτν
Ζτερα ςάκχαρα, ςιρόπια. Ωποκατάςτατα του µζλιτοσ, ζςτω και µεµαγµζνα
µετά φυςικοφ µζλιτοσ. Χάκχαρα και µελάςςαι κεκαυµζναι
Πελάςςαι, ζςτω και αποχρωµατιςµζνοι
Χάκχαρα, ςιρόπια και µελάςςαι, άπαντα αρωµατιςµζνα ι τεχνικϊσ
κεχρωςµζνα (περιλαµβανοµζνθσ και τθσ δια βανΐλλθσ ι βανίλλίνθσ
αρωµατιςµζνθσ ςακχάρεωσ), εξαιρουµζνων των χυµϊν οπωρϊν µετά
προςκικθσ ςακχάρεωσ εισ πάςαν αναλογίαν
Ξακάον εισ βαλάνουσ και κραφςµατα βαλάνων, ακατζργαςτα ι πεφρυγµζνα
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ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΔΦΑΧΘΧ «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για ερευνθτικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφισ,
δθμιουργικισ βιομθχανίασ, ΨΥΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
18.02
Ξεφάλαιο 20
Ξεφάλαιο 22
22.04
22.05
22.07

Εχ22.08(*)
εχ22.09(*)
εχ 22.10 (*)
Ξεφάλαιο 23
Ξεφάλαιο 24
24.01
Ξεφάλαιο 45
45.01

Ξελφφθ, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Υαραςκευάςµατα οςπρίων, λαχανικϊν, οπωρϊν και ετζρων φυτϊν ι µερϊν
φυτϊν
1
Γλεφκοσ ςταφυλϊν, µερικϊσ ηυµωκζν, ζςτω και αν θ ηφµωςισ ανεςτάλθ κακ
οιονδιποτε ζτερον τρόπον, εξαιρζςει τθσ διά προςκικθσ οινοπνεφµατοσ
Σίνοι εκ νωπϊν ςταφυλϊν. Γλεφκοσ εκ νωπϊν ςταφυλϊν, οφτινοσ θ ηφµωςισ
ανεςτάλθ τθ προ-ςκικθ οινοπνεφµατοσ (περιλαµβανοµζνων και των
µιςτελίων)
Πθλίτθσ, απίτθσ, υδρόµελι και ζτερα ποτά προερχόµενα εκ ηυµϊςεωσ
Αικυλικι αλκοόλθ, µετουςιωµζνθ ι µθ, οιουδιποτε αλκοολοµετρικοφ τίτλου,
λαµβανόµενθ από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα ςτο παράρτθµα Λ τθσ
ςυνκικθσ, εξαιρουµζνων των αποςταγµάτων, θδφποτων και ετζρων
οινοπνευµατωδϊν ποτϊν, ςυνκζτων αλκοολοφχων παραςκευαςµάτων
(καλουµζνων ςυµπεπυκνωµζνων εκχυλιςµάτων) δια τθν παραςκευι ποτϊν
Τξοσ εδϊδιµον και υποκατάςτατα αυτοφ εδϊδιµα
Ωπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµθχανιϊν ειδϊν διατροφισ. Ψροφοί
παρεςκευαςµζναι δια ηϊα
Ξαπνόσ ακατζργαςτοσ ι µθ βιοµθχανοποιθµζνοσ. Απορρίµµατα καπνοφ

άελλόσ, φυςικόσ ακατζργαςτοσ και απορρίµµατα φελλοφ. άελλόσ ασ
κραφςµατα, κόκκουσ ι κόνιν
Οΐνον, ακατζργαςτον, µουςκευµζνον, αποφλοιωµζνον, κτενιςµζνον ι άλλωσ
Ξεφάλαιο 54
πωσ καταργαςµζνον, µθ όµωσ νθµατοποιθµζνον. Χτυπία και απορρίµµατα
54.01
(περιλαµβανοµζνου και του εκ τθσ ξάνςεωσ νθµάτων, υφαςµάτων ι ρακϊν
προερχοµζνου λίνου)
Ξάνναβισ, (Cannabis, sativa) ακατζργαςτοσ, µουςκευµζνθ, αποφλοιωµζνθ,
Ξεφάλαιο 57
χτενιςµζνθ ι άλλωσ κατειργαςµζνθ, αλλά µθ νθµατοποιθµζνθ. Χτυπία και
57.01
απορρίµµατα καννάβεωσ (περιλαµβανοµζνων και των προερχοµζνων εκ τθσ
ξάνςεωσ νθµάτων, υφαςµάτων ι ρακϊν)
(*) Ξλάςθ που προςτζκθκε από το άρκρο 1 του κανονιςµοφ αρικ. 7α του Χυµβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Σικονοµικισ
Ξοινότθτασ, τθσ 18θσ ∆εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 τθσ 30.1.1961, ς. 71/61).
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