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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
«ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
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Πποθεζμία
ςποβολήρ Αιηήζεων

απφ 4/8/2009 έσο 15/9/2010

Άξοναρ

ΑΠ. 1: Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο
Υπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε

Δπισειπηζιακό
Ππόγπαμμα

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Σομείρ
Δνδιαθέπονηορ
Γεωγπαθική
Πεπιοσή

Τερλνινγία, Έξεπλα, Καηλνηνκία
Όιεο νη πεξηθέξεηεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Eλζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ηεο πεηξακαηηθήο
αλάπηπμεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ Διιάδα απφ
δπλακηθέο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο μεθηλνχλ ή έρνπλ ήδε αλεπηπγκέλε
παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο: 1) Τερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, 2) Γεσξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία, Τξφθηκα θαη
Βηνηερλνινγία, 3) Πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηερλνινγίεο παξαγσγήο
κε έκθαζε ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (θισζηνυθαληνπξγία, έλδπζε, θαηαζθεπέο,
έπηπιν, ρεκηθή βηνκεραλία, δέξκα), 4) Πξνεγκέλα πιηθά, Ναλνηερλνινγία Ναλνεπηζηήκεο θαη Μηθξνειεθηξνληθή, 5) Δλέξγεηα, 6) Μεηαθνξέο, 7) Πεξηβάιινλ,
8) Υγεία, 9) Γηάζηεκα θαη Τερλνινγίεο Αζθάιεηαο, 10) Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά.
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ
Γημόζια Γαπάνη
Πεπιθέπειερ
ζηόσος 1

Πεπιθέπειερ
μεηάβαζηρ

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ)
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. Αηγαίν,
Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. Διιάδα)

3.310.000,00 €

Αηηηθή

2.990.000,00 €

Κεληξηθή Μαθεδνλία

2.980.000,00 €

Γπηηθή Μαθεδνλία

500.000,00 €

Σηεξεά Διιάδα

1.300.000,00 €

Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ

200.000,00 €

ΤΝΟΛΟ

11.280.000,00 €
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ΣΟΥΟΙ:
Η πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη ε ελζσκάησζή
ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο θχξησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο,
αλαβάζκηζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο,
Η ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο,
Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ Δ&Τ δξαζηεξηφηεηεο.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΔΝΙΥΤΗ – ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γικαίωμα ςποβολήρ ππόηαζηρ ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε έσοςν:
Νέερ επισειπήζειρ έσο 6 εηψλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη
κνξθήο). Σηηο λέεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ φζεο είλαη
ζπγαηξηθέο άιισλ ή εθείλεο πνπ ζπλδένληαη θεθαιαηαθά κε ήδε εδξαησκέλεο
επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% (ζπλνιηθά).
Δπισειπήζειρ ανεξαπηήηωρ μεγέθοςρ, ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαη κνξθήο, νη νπνίεο δελ
έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα έξεπλα έσο ζήκεξα απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο
θαη πξνγξάκκαηα (λέεο επηρεηξήζεηο κε ηελ έλλνηα ηεο πξσηνεκθαληδφκελεο).
Η πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ππνβάιιεηαη απφ κία θαη κφλν «λέα» επηρείξεζε.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ
Μέζσ ηεο παξνχζαο πξάμεο ζα εληζρπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ
εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Δηδηθφηεξα, νη εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αθνξνχλ ηηο εμήο θχξηεο
θαηεγνξίεο έξεπλαο κε ην αληίζηνηρν κέγηζην χςνο ηεο ελίζρπζεο αλά
θαηεγνξία/είδνο έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο:
1. Βιομησανική έπεςνα - Ωο "βηνκεραληθή έξεπλα" ελλνείηαη ε ζρεδηαζκέλε
έξεπλα ή θξηηηθή δηεξεχλεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή
ππεξεζηψλ ή γηα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ, κεζφδσλ ή
ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνιχπινθσλ
ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βηνκεραληθή έξεπλα, ηδηαίηεξα γηα
ηελ επηθχξσζε ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ
πξσηνηχπσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεηξακαηηθή αλάπηπμε.
2. Πειπαμαηική ανάπηςξη - Ωο "πεηξακαηηθή αλάπηπμε" ελλνείηαη ε απφθηεζε, ν
ζπλδπαζκφο, ε δηακφξθσζε θαη ε ρξήζε πθηζηάκελσλ επηζηεκνληθψλ,
ηερλνινγηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη άιισλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ
παξαγσγή ζρεδίσλ θαη δηαηάμεσλ γηα λέα, ηξνπνπνηεκέλα ή βειηησκέλα
πξντφληα, κεζφδνπο ή ππεξεζίεο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη
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ηελ ηεθκεξίσζε λέσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ, ζρεδηαζκνχ θαη άιιεο
ηεθκεξίσζεο, εθφζνλ δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε.
Καηεγνξία Έξεπλαο

Πολύ Μικπέρ
& Μικπέρ
επισειπήζειρ

Μεζαίερ
επισειπήζειρ

Μεγάλερ
επισειπήζειρ

Βιομηχανική Έπευνα

70%

60%

50%

Πειπαματική Ανάπτυξη

45%

35%

25%

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξάμεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο είλαη νη εμήο:
α) Γαπάνερ «πποζωπικού»: αθνξά δαπάλεο εξεπλεηψλ, ηερληθψλ θαη άιινπ
ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζην βαζκφ πνπ απαζρνινχληαη ζην εξεπλεηηθφ
έξγν.
β) Γαπάνερ για «όπγανα και εξοπλιζμό»: αθνξά δαπάλεο γηα φξγαλα θαη
εμνπιηζκφ, ζην βαζκφ θαη γηα φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εξεπλεηηθφ
έξγν.
γ) Γαπάνερ για «έπεςνα επί ζςμβάζει»: αθνξά δαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη
απφ λνκηθά (Υπεξγνιαβία) θαη θπζηθά πξφζσπα, έσο ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.
δ) Γαπάνερ για «αγοπά ηεσνολογίαρ – ηεσνογνωζίαρ» απφ ην εζσηεξηθφ ή/θαη ην
εμσηεξηθφ: αθνξά δαπάλεο γηα ηερληθέο γλψζεηο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ
αγνξάζηεθαλ ή εθρσξήζεθαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο,
εθφζνλ ε πξάμε πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη δελ ππάξρεη
ζηνηρείν αζέκηηεο ζχκπξαμεο.
ε) «ςμπληπωμαηικά γενικά έξοδα» πνπ νθείινληαη άκεζα ζην εξεπλεηηθφ
ζρέδην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ.
ζη) Άλλερ «λειηοςπγικέρ δαπάνερ», πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πιηθψλ,
εθνδίσλ (αλαιψζηκα, κηθξνεμαξηήκαηα) θαη παξφκνησλ πξντφλησλ πνπ είλαη
άκεζν απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 35.000.000€
Ο κέζνο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ εθηηκάηαη ζηα 300.000€. Ο κέγηζηνο
πξνυπνινγηζκφο αλά έξγν αλέξρεηαη ζε 500.000€.
Η διάπκεια ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο είλαη από 24 μέσπι 36 μήνερ ηο μέγιζηο.
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κπιηήπια αξιολόγηζηρ ησλ πξνηάζεσλ, ςπό ηην πποϋπόθεζη εναπμόνιζήρ ηοςρ με
ηοςρ ζηόσοςρ και ηιρ επιλέξιμερ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ πποκήπςξηρ, είλαη ηα αθφινπζα:
Α. Αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο, πνπ πξνηείλεη ην έξγν, θαη ηθαλφηεηά ηεο λα ην
ππνζηεξίμεη δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ηερληθά. Δκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ-ηερλνινγηθνχ θνξέα/ππεξγνιάβνπ πνπ ζα
πινπνηήζνπλ ηελ πξφηαζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη
ηερλνινγηθήο αξηζηείαο. (βαζκφο 0-25)
Β. Πνηφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο πξφηαζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγίαο/ηερλνινγίαο, θαη ηεο παξνχζαο ηερλνινγηθήο ζηάζκηζεο (state
of the art) ζε δηεζλέο επίπεδν. (βαζκφο 0-30)
Η πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη ζαθήο θαη
επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε. Δπίζεο λα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
θάζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα εθηειέζεη
ην θάζε κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.
Γ. Η ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ή
λα παξάζρεη/ εθηειέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο. (βαζκφο 0-10)
Γ. Η ηερλνινγηθή, παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε
κε ην θφζηνο ηνπ. (βαζκφο 0-25)
Δ. Η θαηλνηνκία ζηελ αγνξά θαη νη επηπηψζεηο-νθέιε απφ ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ηεο πξφηαζεο ζηελ επηρείξεζε, ή/θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
θνξείο, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία γεληθφηεξα. (βαζκφο 0-10)
Κάζε πξφηαζε βαζκνινγείηαη απφ ηελ επηηξνπή ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ψζηε λα
είλαη δπλαηή ζηε ζπλέρεηα ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά ζεκαηηθφ ηνκέα απφ ηελ
ππεξεζία κε βάζε ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζαλ.
Μέγηζηε βαζκνινγία πξφηαζεο 100 κνλάδεο.
Πξνηάζεηο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε ησλ 60 κνλάδσλ, δελ ζα
πξνηαζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε.
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