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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
«ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»

Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων
Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ &
Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Πποθεζμία
ςποβολήρ Αιηήζεων

απφ 4/8/2009 έσο 31/5/2010

Άξοναρ

ΑΠ. 1: Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο
Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε

Δπισειπηζιακό
Ππόγπαμμα

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Σομείρ
Δνδιαθέπονηορ
Γεωγπαθική
Πεπιοσή

Σερλνινγία, Έξεπλα, Καηλνηνκία
Όιεο νη πεξηθέξεηεο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Yπνζηήξημε έξγσλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ
εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα απφ δπλακηθέο εγρψξηεο νκάδεο ΜκΔ (πνιχ κηθξψλ,
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ.) κε ήδε
αλεπηπγκέλε παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα
ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ή θιάδνπο πςειήο
ηερλνινγίαο ή δηαζέηνπλ ηα κέζα λα πινπνηήζνπλ νη ίδηεο κέξνο ηεο έξεπλαο. Κνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ΜκΔ έρνπλ ηελ
αλάγθε εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα (θνξείο εθηέιεζεο ΔΣΑ) γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο
έξεπλαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ/αλαγθψλ ή
ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Οη επηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο (ζεκαηηθέο πεξηνρέο) ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα επηρνξεγεζνχλ
πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη αθφινπζνη: 1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ 2. Γεσξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία, Σξφθηκα 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 6. Πεξηβάιινλ 7. Τγεία 8. Γηάζηεκα
θαη Σερλνινγίεο αζθάιεηαο 9. Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 10. Κνηλσληθή θαη
Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο
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Η ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηεο πξάμεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 εθηηκάηαη φηη ζα
αλέιζεη ζε 23.730.000€. Η θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο
κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΠΑΝ-ΙΙ), απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1:
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΟΥΟΤ
1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ
Γεκφζηα Γαπάλε
Πεπιθέπειερ
ζηόσος 1

Πεπιθέπειερ
μεηάβαζηρ

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ)
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. Αηγαίν,
Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. Διιάδα)
Αηηηθή
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Γπηηθή Μαθεδνλία
ηεξεά Διιάδα
Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ
ΤΝΟΛΟ

7.400.000,00 €
6.080.000,00 €
5.310.000,00 €
1.000.000,00 €
3.700.000,00 €
240.000,00 €
23.730.000,00 €

ΣΟΥΟΙ
Η πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο & ηερλνινγίαο θαη ε ελζσκάησζή
ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο θχξησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο,
αλαβάζκηζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο,
Η ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ), ε αλάπηπμε
Δ&Σ γλψζεο πξνο φθεινο ησλ ΜκΔ, ε επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή,
Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ε
επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
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ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ
• Πολύ μικπέρ, Μικπέρ και Μεζαίερ Δπισειπήζειρ (ΜμΔ) κε έδξα ηεο παξαγσγηθήο
ή ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο ππνδνκήο ζηελ ηδία ή ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο.
• Φοπείρ εκηέλεζηρ ΔΣΑ (RTD performers). Χο θνξείο ΔΣΑ λννχληαη νη παξαθάησ:
1.
Δξγαζηήξηα ΑΔΙ (Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι.) θαη Γεκφζησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ
ή Ιλζηηηνχησλ (φπσο ΔΚΠΑ, ΑΠΘ, ΔΜΠ, ΓΠΘ, ΔΙΔ, EΚΔΦΔ ""Γ"", ΙΣΔ,
ΔΚΔΣΑ, ΔΘΙΑΓΔ θιπ.) ή ηα Κέληξα Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ησλ ΣΔΙ.
2.
Δηαηξείεο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΓΓΔΣ θαη
ην Κέληξν Καηλνηνκηψλ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ (ΔΚΔΠΤ AE, ΔΒΔΣΑΜ AE,
ΔΣΑΚΔΙ AE, ΔΣΑΣ ΑΔ, ΔΛΚΔΓΔ AE, ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ).
3.
Φνξείο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3297/23.12.2004 (φπσο ην Ιλζηηηνχην
Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, ηα Ιδξχκαηα ηεο Αθαδεκίαο
Αζελψλ, ην ΔΑ ΙΣΤ θιπ.)
4.
Δμεηδηθεπκέλεο Δπηρεηξήζεηο.
• ύνδεζμοι ή ενώζειρ ΜμΔ (πξναηξεηηθά) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ ή ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΑΞΗ
Η πξάμε ζα δηαξθέζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2015. Η πξνθήξπμε ζα πινπνηεζεί ην α’
εμάκελν ηνπ 2009 θαη ζα ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θχθινη αμηνιφγεζεο (cut-off
dates), ζηηο 26/10/2009 θαη ζηηο 31/5/2010. Καηά ζπλέπεηα ε πξψηε αμηνιφγεζε ζα
γίλεη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ έσο 26/10/2009 θαη ζε απηέο ζα
δηαηεζεί κέρξη ην 60% ηεο δηαηηζέκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη
θαηαλέκεηαη αλά πεξηθέξεηα ζηνλ πίλαθα 1 ηεο ελφηεηαο 1. Αλ δελ δεζκεπηνχλ φια
ηα θνλδχιηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο, ηα ππφινηπα ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ
επφκελν θχθιν.
Η διάπκεια ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο είλαη από 24 μέσπι 36 μήνερ ηο μέγιζηο.
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Μέζσ ηεο παξνχζαο πξάμεο ζα εληζρπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ
εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Οη εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο αθνξνχλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο έξεπλαο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην κέγηζην
χςνο ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία/είδνο έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
επηρείξεζεο :
Πολύ Μικπέρ
& Μικπέρ
επισ/ζειρ

Μεζαίερ
επισ/ζειρ

Βιομηχανική Έπευνα
Βηνκεραληθή Έξεπλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θακία
κεκνλσκέλε επηρείξεζε δελ θέξεη πάλσ απφ ην 70% ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ.

70%

60%

75%

70%

Πειπαμαηική Ανάπηυξη
Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε. Δθφζνλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
έξγνπ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο θαιχπηεηαη ε παξαπάλσ
πξνυπφζεζε ηεο θαηεγνξίαο βηνκεραληθή έξεπλα.

45%

35%

60%

50%

Καηηγοπία Έπεςναρ

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξάμεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο είλαη νη εμήο:
α) Γαπάνερ «πποζωπικού» (εξεπλεηέο, ηερληθνί θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ,
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 θαη θπζηθά πξφζσπα. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο
απηήο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα/ έξγνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην
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50%.
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.
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