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Τι χρηματοδοτείται (ΕΚ, Ποσά) 
 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

του κλάδου Αγροδιατροφής 

 

Καν. Ε.Ε. 651/2014: 
 
- Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
 
-Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ  
 
 
 
Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη Δράσης: 5.000.000€ 

 
 Π/Ϋ: 50.000€  – 300.000€ 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

του κλάδου Αγροδιατροφής 

 
Τι χρηματοδοτείται (ΚΑΔ) 

 



Τι χρηματοδοτείται (Προϋποθέσεις) 
 

• Eπιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι 
οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο 
διαχειριστικές χρήσεις. 

          H επιχείρηση θα πρέπει: 
• Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα 

στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τις δραστηριότητες στις 
οποίες δραστηριοποιείται.  

• Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια ΑΜΘ, και να 
πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / 
εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 
Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]. 

• Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, να μη αποτελεί 
προβληματική επιχείρηση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης. 

• Ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  
• Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά 

έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα 3 τελευταία έτη. 
• Δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την 

υποβολή της αίτησης υποβολής . 
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Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους 

υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του υποδείγματος Αίτησης 
Χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι.1 Ενδεικτικό έντυπο υποβολής) και επισυνάπτοντας 
συμπληρωμένο το Συμπληρωματικό Έντυπο Υποβολής (Παράρτημα Ι.2). 

• Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, διενεργείτε ηλεκτρονικά. Καθώς όμως 
καθίσταται αναγκαία η επαλήθευση των στοιχείων της πρότασης, απαιτείται και η 
υποβολή φυσικού φακέλου δικαιολογητικών (όπως παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα VII, «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»), που θα πρέπει να 
κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, πριν την καταληκτική ημερομηνία, στην 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.  

• Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου. 
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Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
Παράρτημα Ι.1 – «Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης – ΠΣΚΕ» 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
Παράρτημα I.2 – «Συμπληρωματικό έντυπο υποβολής – ΠΣΚΕ» 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 Παράρτημα VII, «Απαιτούμενα δικαιολογητικά αξιολόγησης» 



 Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική. Περιλαμβάνει: 

•Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής, 

   Στάδια Α (Πληρότητα) & Β (Επιλεξιμότητα) 

•Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Β (συντελεστής στάθμισης: 50%), 

•Κατάσταση της Επιχείρησης, Στάδιο Γ (συντελεστής στάθμισης: 30%), 

•Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, Στάδιο Δ (συντελεστής στάθμισης: 20%). 

 

 

 

Ο έλεγχος της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής απαιτεί την θετική 
απάντηση στο σύνολο των κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των 
ανωτέρω κριτηρίων είναι το 10,00. Για να θεωρηθεί επιτυχής μία πράξη, θα πρέπει να έχει 
λάβει θετική αξιολόγηση σε όλες τις ομάδες κριτηρίων και συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 4, και στην Ομάδα Κριτηρίων Β η πράξη πρέπει να έχει λάβει βαθμολογία 
μεγαλύτερη από 5, και τα κριτήρια Δ2 και Δ3 που αφορούν στη ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να λάβουν την τιμή "ΌΧΙ".  

 

Κριτήρια Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 Επισημάνσεις 

•ΠΣΚΕ: www.ependyseis.gr 

 - Ηλεκτρονική υποβολή 

 - Εμπρόθεσμη υποβολή 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ependyseis.gr/


Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
• Χρήση 1 μόνον άρθρου του ΕΚ 651/2014:  

 - Άρθρο 25 ή  

 - Άρθρο 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
•Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 

 

Επισημάνσεις 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
•Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 

 

Επισημάνσεις 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 
•Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 

 

Επισημάνσεις 



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

 

•Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου – ιδιαίτερη προσοχή στον π/ϋ! 

Είναι απαραίτητη η επαρκής τεκμηρίωση δαπανών: 

 προσωπικού (π.χ. ΔΣ με 100% απασχόληση στο έργο, κλπ) 

 αγοράς παγίων (χρησιμότητα στο έργο – μόνον?) - Επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες 
απόσβεσης (συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων),  

 αντικείμενου ανάθεσης ερευνητικού έργου, 

 περιεχόμενου συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

 άλλων δαπανών (διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχές σε συνέδρια-εκθέσεις, ταξίδια, 
κλπ), 

 μελετών, 

 αναλωσίμων, 

 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

Επιπλέον, κάποιες μελέτες προηγούνται του επενδυτικού σχεδίου, ενώ όλα τα ανωτέρω 
πρέπει να συνάδουν με την πρόταση (π.χ. χρονοδιάγραμμα,πόροι,στάδια υλοποίησης,κλπ). 

Μείωση των περικοπών στους  

π/ϋ των ενταγμένων πράξεων  

 

 

Επισημάνσεις 
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Επόμενα βήματα 

 - Ανάρτηση Σχεδίου Πρόσκλησης @ www.eydamth.gr  

 

 - Εκδηλώσεις αναλυτικής παρουσίαση της Πρόσκλησης  

    και ανατροφοδότησης της με παρατηρήσεις & σχόλια. 
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Ερωτήσεις… 
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