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Ολοκληρωμένες Προσκλήσεις στο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020 

Υλοποίηση RIS3 Περιφέρειας ΑΜΘ 

 
 
 Συμμετοχή σε πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ ενίσχυση εκατόν έντεκα (111) 

επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού προϋπολογισμού 18.000.000 €  

Τομέας 

Πρόσλησης

Προϋπολογισμός

Πρόσλησης

Αριθμός 

Προτάσεων

Προϋπολογισμός 

Προτάσεων

Αριθμός 

Ενταγμένων 

Προτάσεων

Προϋπολογισμός 

Ενταγμένων 

Προτάσεων

Δημόσια Δαπάνη
Μ.Ο. 

Βαθμολογίας

Χημικά: 2.000.000,00 € 13 4.405.392,00 € 4 1.387.058,95 € 972.566,67 € 6,03

Μάρμαρα: 3.000.000,00 € 3 1.499.705,32 € 2 473.317,00 € 347.456,58 € 5,04

Ηλεκτρολογκά: 3.000.000,00 € 9 3.066.366,68 € 4 789.527,03 € 554.100,96 € 7,08

Αγροδιατροφή*: 5.000.000,00 € 15 4.526.224,42 € 7 1.357.695,04 € 1.025.831,26 € 7,07

Σύνολο 13.000.000,00 € 40 13.497.688,42 € 17 4.007.598,02 € 2.899.955,47 €

Μ.Ο. 3.250.000,00 € 10 3.374.422,11 € 4 1.001.899,51 € 724.988,87 € 6,30

* Η διαδικασία αξιολόγησης τεσσάρων ενστάσεων (Υπό Ένταξη), βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Προσκλήσεις RIS3 Περιφέρειας ΑΜΘ



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 



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. 
• 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. 
 

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)  



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
ΤΑΞΕΙΣ 

NACE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.12 Καλλιέργεια ρυζιού

01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.19 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.22 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.25
Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με 

κέλυφος

01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

01.27 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.28 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών

01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων

01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων

01.46 Εκτροφή χοίρων

01.47 Εκτροφή πουλερικών

01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

03.11 Θαλάσσια αλιεία

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και 

σχιστόλιθου

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 



Τι χρηματοδοτείται (ΕΚ, π/ϋ) 
 

Καν. Ε.Ε. 651/2014: Χρήση ενός (1) μόνον άρθρου 
 
- Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
 
-Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ  
 

 
Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη Δράσης: 6.000.000€ 

 
 Π/Ϋ: 50.000€  – 250.000€ 

 
Υποβολή Προτάσεων: 05/03/2020 1μ.μ. – 06/05/2020 3μ.μ. 

 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγοριοποίηση των 
δαπανών, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς 
αυτές επηρεάζουν την ένταση της ενίσχυσης. 

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 651/2014 ) 

• α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό 
προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο, 

• β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο 
χρησιμοποιούνται για το έργο, 

• γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο 
χρησιμοποιούνται για το έργο, 

• δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση 
από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς 
και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες 
χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο, 

• ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών 
προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, 

• ζ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες εκπόνησης της μελέτης) 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ» (Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 651/2014) 

•α) οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, 

•β) οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής 
ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί 
προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά 
άλλο προσωπικό, 

•γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 
στον τομέα της καινοτομίας 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
Δαπάνη Όριο % Π/Υ Παρατήρηση

1.1 Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση 

εξηρτημένης σχέσης εργασίας 

(υφιστάμενο) στο βαθμό που 

απασχολούνται στο έργο

Με βάση το 

πραγματικό 

μισθολογικό 

κόστος της 

επιχείρησης (όπως 

προκύπτει από τις 

μισθολογικές 

καταστάσεις )

Η απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας 

(υφιστάμενο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο, θα πρέπει να είναι 

επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση με την περιγραφή του αντικειμένου που 

αναλαμβάνει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του έργου, και σε καμμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούνται. Π.χ.:

- το διοικητικό προσωπικό δεν δύναται να απασχολείται για πάνω από 15% 

του συνολικού χρόνου απασχόλησης του έργου (π.χ. για Προπαρασκευαστικές 

Ενέργειες, παρακολούθηση Διοικητικού Φακέλου & Οικονομικού Φακέλου, 

Διαχείριση Κινδύνων, κλπ), 

- η πρόταση δεν δύναται να περιλαμβάνει τη συμμετοχή Δ/ντα Συμβούλου 

πάνω από 10% του χρόνου απασχόλησης του,

- δαπάνες προσωπικού για την εργασία του ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης και 

των εταίρων μελών προσωπικών εταιρειών, δεν είναι επιλέξιμες.

1.2 Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση 

εξηρτημένης σχέσης εργασίας (νέο) στο 

βαθμό που απασχολούνται στο έργο 

Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο 

Παράρτημα ΙΙΙ 

Θα πρέπει να περιγράφεται επαρκώς το αντικείμενο της σύμβασης, ώστε να 

τεκμηριώνεται ότι το κόστος εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. 

2.1 Δαπάνες για αγορά οργάνων και 

εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο 

χρησιμοποιούνται για το έργο

Αποσβέσεις

Επιλέξιμες, θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης κατά ΕΓΛΣ (συντελεστές 

φορολογικών αποσβέσεων) –χρησιμότητα στο έργο μόνον– ενώ βασική 

προϋπόθεση επιλεξιμότητας αποτελεί τόσο η αναλυτική περιγραφή, όσο και, 

–κυρίως- η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης του κόστους (προτιμολόγια, 

κλπ). Εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο 

προφανώς θα διαθέτει σχετικά πάγια, άρα απαιτείται ολοκληρωμένη 

αιτιολόγηση των επιπλέον αναγκών στα πλαίσια της πρότασης.

2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού στον 

βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται 

για το έργο

Έως 10.000€

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην 

προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι 1 έτος απ’το χρόνο 

προμήθειας.

Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη 

χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι 20% του κόστους αγοράς του 

λογισμικού/εφαρμογής.

Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a 

Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό 

κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση 

των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

Έως 70% του 

επιχορηγούμενου 

Π/Υ του έργου

Έως 40% του 

επιχορηγούμενου 

Π/Υ του έργου

α) Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Δαπάνη Όριο % Π/Υ Παρατήρηση

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα Αποσβέσεις

Έως 35% του 

επιχορηγούμενο 

Π/Υ του έργου

Κτίρια: επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης για τη διάρκεια του έργου. 

Γήπεδα: επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι καταβληθείσες 

κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4.1 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί 

συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Όπως προκύπτει από 

το θεσμικό πλαίσιο 

του υπεργολάβου 

(π.χ. ΕΛΚΕ)

Θα πρέπει να συνάδουν με την περιγραφή συγκεκριμένων αντικειμένων των 

παραδοτέων έρευνας (κι όχι γενικών υπηρεσιών όπως π.χ. μελετών, 

ιστοσελίδων, κλπ ), που αναλαμβάνονται από τον ερευνητή στο πλαίσιο του 

έργου.  Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής και αναλυτική τεκμηρίωση των 

δαπανών για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(υπεργολαβία), κάνοντας χρήση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που διέπει 

τον υπεργολάβο (π.χ. Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας). 

4.2 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 

εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με 

τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και 

ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την 

πράξη

Έως 6.000€

Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη, είναι επιλέξιμες μέχρι του 

ποσού των 4.000€, και δύνανται να περιλαμβάνουν παρακολούθηση 

υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

Έως 40% του 

επιχορηγούμενου 

Π/Υ του έργου

γ) Δαπάνες κτιρίων και γηπέδων

δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές 

πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμβουλευτικές & ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το 

έργο



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
Δαπάνη Όριο % Π/Υ Παρατήρηση

5.1 Δαπάνες ταξιδιών

Έως 15% της 

κατηγορίας 

δαπανών 

Εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τους, από τη φύση και τις συνθήκες 

του έργου. Δύναται να περιλαμβάνει συμμετοχή σε συνέδρια, παρουσίαση του 

έργου σε εμπορική έκθεση & συναντήσεις με τον ερευνητικό φορέα, εφόσον 

έχει ολοκληρωθεί το έργο και μπορούν να δημοσιοποιηθούν αποτελέσματα, 

ενώ δεν περιλαμβάνει ημερίδες/συνέδρια παρουσίασης αποτελεσμάτων (που 

περιλαμβάνονται στις Δαπάνες Δημοσιότητας ). 

Στην περίπτωση συμμετοχής σε Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, 

μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση, και θα πρέπει να 

είναι άμεσα συνδεδεμένες με το αποτέλεσμα του έργου.

Στην περίπτωση συμμετοχής σε Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό, το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, 

μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση, και θα πρέπει να 

είναι άμεσα συνδεδεμένες με το αποτέλεσμα του έργου.

5.2 Δαπάνες δημοσιότητας

Έως 20% της 

κατηγορίας 

δαπανών 

Η συγκεκριμένη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδας 

παρουσίασης αποτελεσμάτων και την παρουσίαση του έργου σε εμπορική 

έκθεση. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. 

Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

2.500€. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

5.3 Αναλώσιμα

Αναλώσιμα, είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα αποκτάει με 

προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και 

γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των 

κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της (συντήρηση παγίων, παραγωγική 

διαδικασία, διοίκηση, διάθεση ).

Η δαπάνη θα πρέπει να είναι επαρκώς κοστολογημένη, καθώς  και 

τεκμηριωμένη σε σχέση με την περιγραφή του αντικειμένου, στο πλαίσιο του 

έργου. 

Τεκμηρίωση κόστους μέσω, είτε προσφορών/προτιμολογίων με αναλυτική 

περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα, ή 

αντίστοιχα, επικοινωνίας με δυνητικούς προμηθευτές μέσω emails, ή έρευνας 

από το διαδίκτυο, καθώς και προωθητικών φυλλαδίων. 

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

Έως 25% του 

επιχορηγούμενου 

Π/Υ του έργου



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Δαπάνη Όριο % Π/Υ Παρατήρηση

5.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή 

ορκωτού λογιστή/ ελεγκτή
Έως 2.500€

5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με 

αναπηρία

Έως 5% του Π/Υ 

του έργου

Σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στο έργο, καλύπτεται 

το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του 

προϋπολογισμού έργου του δικαιούχου που απασχολεί τα άτομα με αναπηρία. 

5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες άμεσα 

συνδεδεμένες με το αποτέλεσμα του έργου
Έως 3.000€

Η δαπάνη θα πρέπει να είναι επαρκώς κοστολογημένη, καθώς  και 

τεκμηριωμένη σε σχέση με την περιγραφή του αντικειμένου, στο πλαίσιο του 

έργου.

5.7 Δαπάνες υλικών και εφοδίων Έως 3.000€

Η δαπάνη θα πρέπει να είναι επαρκώς κοστολογημένη, καθώς  και 

τεκμηριωμένη σε σχέση με την περιγραφή του αντικειμένου, στο πλαίσιο του 

έργου.

6.1 Δαπάνες διεξαγωγής – εκπόνησης της 

μελέτης
Έως 14.000€ 

Δύναται να περιλαμβάνει έρευνες και μελέτες, π.χ. Μελέτη Βιωσιμότητας, 

Βusiness Plan, Αξιολόγησης Κοινωνικού κόστους, Οικονομικού κόστους, 

Περιβαλλοντικού οφέλους, κλπ

9.1 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

στον τομέα της καινοτομίας
Έως 14.000€

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

Έως 25% του 

επιχορηγούμενου 

Π/Υ του έργου

ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

ζ) Μελέτες σκοπιμότητας

8.1 Δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού 

υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις

7.1 Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού

Έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου

Έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου

α) Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό

β) Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο 

απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο 

επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

α) Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης:  
7.1. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων  

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά 
στοιχεία φορολογίας (Ε3) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 
που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

•Α.2 Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα, 

•Α.3 Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει 
ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) 
τελευταία έτη, 

•Α.4 H πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως 
αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της 
Πρόσκλησης ή τεκμηριώνεται η συνεισφορά της πρότασης στη αλυσίδα αξίας του 
κλάδου της Περιφερειακής RIS3 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πρόσκληση,  

•Α.10 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας 
επιχορήγησης ή παλιάς κρατικής ενίσχυσης. 

•Α.11 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. (Ιδια Κεφ / Μετοχ Κεφ: / =  >0,5) 

Έλεγχος Επιλεξιμότητας Πρότασης 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Κριτήρια Β. Επενδυτικό Σχέδιο (50%) 

Β.1 Περιγραφή  Επενδυτικού Σχεδίου 

Β.2-6 Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου – Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Κριτήρια Γ. Κατάσταση Επιχείρησης (30%) 

•Γ.1 Αγορές - στόχοι της Επιχείρησης (Πωλήσεις εξωτερικού Ε3 +Φ.Π.Α.) 

•Γ.2 Μεταβολές στην απασχόληση  

•Γ.3 Μεταβολή κύκλου εργασιών 

•Γ.4 Επενδυτική πολιτική  (Ε3 Δαπάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας (αρθ 

22Α του ν.4172/2013) 

•Γ.5 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  

•Γ.6 Διακρίσεις - Βραβεύσεις   σε  διαγωνισμούς 

•Γ.7 Οργάνωση της επιχείρησης  

Κριτήρια Δ. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (20%) 

•Δ.1 Αδειοδοτήσεις 

•Δ.2 Χρονοδιάγραμμα  

•Δ.3 Προϋπολογισμός  

•Δ.4-5 Επάρκεια 

Αξιολόγηση Πρότασης ανά Ομάδα Κριτηρίων 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

- Παράρτημα VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης: 7.3, 7.5, 7.6. 

Πιστοποιητικά (Γ.Ε.ΜΗ, Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων, αντίγραφο 

Μητρώου Μελών,κλπ) &Παράρτημα IV,Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με  

-την εταιρική/ μετοχική σύνθεση (Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με αναφορά στη 

μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας ή 

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των 

μετόχων),  

-την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση  

-τον αριθμό του συνόλου των εργαζομένων, για το σύνολο των επιχειρήσεων 

που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε 

το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση. 

 

•Κριτήρια Α.5-Α.10-Α.11-Α.15 και Γ.2 Μεταβολές στην απασχόληση  

 

Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

- Δεν προσκομίστηκε Πιστοποιητικό του τμήματος Πτωχεύσεων του 
αρμόδιου Πρωτοδικείου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε καθεστώς προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα), καθώς 
και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή 
στην πτωχευτική διαδικασία. 

•Α.10 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση 
καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης ή παλιάς κρατικής ενίσχυσης. 

•Α.11 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Υ/Δ 

 

Κάλυψη Τυπικών Προϋποθέσεων 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

• Δεν δίδεται ανάλυση της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση.   
• Δεν αναφέρεται το μερίδιο της επιχείρησης στην Ελληνική ή Διεθνή 

αγορά για το προϊόν που θα αναπτύξει η επιχείρηση στο πλαίσιο του 
έργου. 

• Στην πρόταση δεν παρουσιάζονται ρεαλιστικά και με ακριβή τρόπο το  
προϊόν και η καινοτομία που θα φέρει στην αγορά.   

• Δεν περιγράφεται στην πρόταση αναλυτικά πως το νέο προϊόν θα 
ενισχύσει την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

• Δεν περιγράφεται με σαφήνεια ποιο θα είναι το τελικό προϊόν. 
• Απουσιάζει η αναφορά σε ανταγωνιστικές λύσεις και η σύγκριση του 

προτεινόμενου πακέτου προϊόντων με την πληθώρα υφιστάμενων 
γνωστών εμπορικών λύσεων.  

 
Σημείωση  Παραρτήματος VII, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης   
• Για την πληρέστερη αξιολόγηση της πρότασης, δύναται να επισυναφθεί 

στην αίτηση ηλεκτρονικά, αρχείο (έως 10 σελίδες Α4), το οποίο να 
περιλαμβάνει πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες του πεδίου 
«Αναλυτικά Στοιχεία του Επενδυτικού Σχεδίου» 

 

Σαφήνεια Επενδυτικού Σχεδίου 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 
 

•Οι Α.Μ. απασχόλησης θεωρούνται υπερεκτιμημένοι, σε σχέση με την 
περιγραφή του αντικειμένου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του 
έργου. 

•Δεν έχει γίνει εφαρμογή του τρέχοντος μισθολογικού κόστους της 
επιχείρησης. 

•Οι δαπάνες εξοπλισμού δεν συνδέονται τεκμηριωμένα με τις απαιτήσεις του 
έργου.  

•Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε 
συνάδει με τις θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο έντυπο 
υποβολής (π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ 
απασχολεί ένα (1) άτομο.  

•Δεν είναι επιλέξιμο το σύνολο της δαπάνης εξοπλισμού. Επιλέξιμες 
θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης κατά ΕΓΛΣ (συντελεστές φορολογικών 
αποσβέσεων) 

 
 

Τεκμηρίωση Επενδυτικού Σχεδίου 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

Τεκμηρίωση Επενδυτικού Σχεδίου 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 
 

• Δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους δε 
συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη 
φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά τόνερ όταν η 
επιχείρηση δε διαθέτει εκτυπωτή). 

• Μέρος του προϋπολογισμού αναλώνεται σε πρωταρχικές μελέτες 
διερεύνησης της αγοράς για τον καθορισμό ουσιαστικών στόχων του 
έργου. 

• Το κόστος της μελέτης/έρευνας θεωρείται υπερεκτιμημένο  σε σχέση με 
την περιγραφή του αντικειμένου στο πλαίσιο του έργου  (εύλογο κόστος 
της αγοράς) 

• Κατηγορία δαπάνης εσφαλμένη. Προτείνεται ο μηδενισμός της  κατηγορίας 
5.6 και η κατανομή της συγκεκριμένης συνολικής δαπάνης με βάση την 
περιγραφή, στις επιμέρους κατηγορίες 5.1,5.2 & 5. 



Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  

στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ  

•Κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Π/Ϋ ΠΡΑΞΕΩΝ) 

•Παραρτήματα III (Επιλεξιμότητα δαπανών) & VII (7.9 Τεκμηρίωση κόστους) 

•Κριτήριο Δ. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου - Δ.3 Προϋπολογισμός - 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το εφικτό του προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

•Στην Σκοπιμότητα και Συνάφεια των δαπανών με το επενδυτικό σχέδιο. 

•Στην Τεκμηρίωση του κόστους.  

•Στην Επιλεξιμότητα δαπανών. 

 

Τεκμηρίωση Επενδυτικού Σχεδίου 



http://www.eydamth.gr/ris3 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth 

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Ερωτήσεις…? 

http://www.eydamth.gr/ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth

