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«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση, η ενσωμάτωση της νέας 

γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα/ υπηρεσίες/ παραγωγικά 

συστήματα/ αλυσίδες αξίας και η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και 

την οικονομία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 117.464.278 ευρώ 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις:  

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

-  είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) 

-  είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους. 

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Συμπράξεις υφισταμένων 

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με 

κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. 

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:Υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. 

4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςEλληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη 

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

(H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε 

ομάδα Επιχειρήσεων 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
✓ Υλικά – Κατασκευές 

✓ Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

✓ Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 
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➢ Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

➢ Υγεία & Φάρμακα 

➢ Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 

➢ Ενέργεια 

➢ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και 

από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης ανέρχεται για κάθε παρέμβαση: 

✓ έως 600.000 ευρώ για την παρέμβαση 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

✓ ως 1.000.000 ευρώ για την παρέμβαση 2.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 

Οργανισμούς 

✓ έως 2.000.000 ευρώ για την παρέμβαση 3.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

✓ έως τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» για την παρέμβαση 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
✓ Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, 

μελέτες σκοπιμότητας κ.α.) 
✓ Δραστηριότητες καινοτομίας (απόκτηση / επικύρωση / προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων 
– μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς) 

✓ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κ.α.) 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Αναμένεται η δημοσίευση του Β Κύκλου της Δράσης 
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