
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  
EΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
(ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ) 

       

  

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

     

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

«∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής 

έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)»  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 

 
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των ∆ράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
της Καινοτοµίας (ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ) καλεί τους ενδιαφερόµενους δικαιούχους να 
υποβάλουν προτάσεις για συµµετοχή στη δράση «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων 
καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)». 
Η δράση αποσκοπεί  στην ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης 
επιχειρηµατικών καινοτόµων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας µε δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης, στην εφαρµογή καινοτόµων 
επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από 
ερευνητές και από επιχειρήσεις µε καινοτόµες δραστηριότητες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και 
διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συµβάλουν 
µεσοµακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη της χώρας.  
Η συµµετοχή στη δράση αυτή προϋποθέτει ότι έχουν γίνει από τους 
ενδιαφεροµένους  οι απαιτούµενες ενέργειες για την  προετοιµασία του έργου και 
υπάρχει πλήρες επενδυτικό σχέδιο για τη δηµιουργία νέας επιχείρησης ή την 
επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάµενης επιχείρησης. Η δράση στηρίζει 
δραστηριότητες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και προώθησης των 
αποτελεσµάτων του στην αγορά.  
Η δράση είναι εθνικής εµβέλειας και χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «∆ηµιουργία και αξιοποίηση της Καινοτοµίας υποστηριζόµενης 
από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»  και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (ΠΕΠ) - τα οποία ανήκουν στις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής: Ε.Π. 
Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 
Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4    «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας » και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8  «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς 
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Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π.  6  «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». 
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη (µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 30/6/2010, εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιµα κονδύλια) εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 25.000.000 €. Η κατανοµή της 
∆ηµόσιας ∆απάνης στις 5 περιφέρειες µετάβασης και στις 8 περιφέρειες του στόχου 
1 (οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ) απεικονίζεται στον πίνακα 1: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 
(ενδεικτικός) 

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 
Σ
τό
χ
ο
υ

 1
 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ 2) 
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, 
Κρήτη, Ιον. Νησιά, 
Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα)  

6.000.000€ 8 

Αττική 9.000.000€ 12 
Κεντρική Μακεδονία 3.000.000€ 4 
∆υτική Μακεδονία 3.000.000€ 4 
Στερεά Ελλάδα 3.000.000€ 4 

Π
ερ
ιφ
έρ
ει
ες

 
Μ
ετ
ά
β
α
σ
η
ς 

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου 
1.000.000€ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000€ 33 
 
Η δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ 
συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονοµικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής µέσω της µείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων 
και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρµογών των 
περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της ανασυγκρότησης 
βιοµηχανικών περιοχών που παρακµάζουν. 
 
 

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
Η ενίσχυση της παρούσας δράσης προς νέες καινοτόµες επιχειρήσεις συµβιβάζεται 
µε την Κοινή Αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και 
εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 3 της συνθήκης, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο 
άρθρο 35 «Ενισχύσεις σε νέες καινοτόµες επιχειρήσεις» του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008  για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός Απαλλαγής κατά 
κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008. 
Το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:  

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1080/2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.» 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.»  
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• Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008  για 
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά 
κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός Απαλλαγής 
κατά κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008. 

• Η σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων 

• Ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85), «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

• Ο Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-99), άρθρο 23, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε  µε 
το άρθρο 34  «αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων» του  N. 2843/2000  (ΦΕΚ Α 
219 /12-10-2000)  

• Ο Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α /25-6-01) όπως τροποποιήθηκε  στην παράγραφο 2, 
περιπτωση γ’ του άρθρου 11  µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 3440/2006 (ΦΕΚ 38 Α /27-
2-2006) 

• Ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-07). 

• το Π∆ 17/30.01.01 «Για τη χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης – τεχνοβλαστών (Spin-off)» και οι τροποποιήσεις αυτού. 

• Η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» 
(ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) 

• Τα εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών 
προγραµµάτων 2007-13 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων (ΥΠΟΙΟ/Α.Π.:23105/Γ∆ΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ1) 
Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας,  θα πρέπει να τηρούνται από τον ΕΦ∆  
και τους  δικαιούχους οι απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της  
Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006. 
Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Ειδικότερα: 

• Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών. 

• Ν.2472/97 για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 
109Α/2001. 
 

3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
Επιλέξιµες για συµµετοχή στη δράση «∆ηµιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόµων 
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)» είναι νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις (δηλ. καινοτόµες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση 
ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης για 
υπαγωγή στην παρούσα δράση. Ως ηµεροµηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η 
ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στο ΦΕΚ 
δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρείας) µικρού µεγέθους (σύµφωνα µε τη 
σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων) 
Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να έχουν τις ακόλουθες µορφές:     
 
A) Επιχειρήσεις- Τεχνοβλαστοί (Spin-off  και Spin-out) µικρού µεγέθους που 
έχουν ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να  ιδρυθούν (υπό σύσταση)  από:  
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� Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσµατα ή και απέκτησαν 
τεχνογνωσία εντός ∆ηµόσιων Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή 
αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Spin-off).  
� Επιχειρήσεις µε καινοτόµες δραστηριότητες (Spin-out). 
 
B) Καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί 
(συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση). 
Η συµµετοχή -και µάλιστα µε σηµαντικό ποσοστό- ∆ηµόσιων Οργανισµών 
Παραγωγής Γνώσης της χώρας στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι 
εξαιρετικά ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας 
ράσης. 
 
Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για να είναι 
δυνατή η συµµετοχή των επιχειρήσεων στην παρούσα δράση: 

• Πρέπει να έχουν απαραίτητα µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (σύµφωνα µε το Ν. 
2190/1920 και το Ν.3190/1955, αντίστοιχα) και πρέπει υποχρεωτικά να 
ανήκουν σε ποσοστό > 50% σε ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας ή του 
Εξωτερικού (ως ιδιώτες επενδυτές νοούνται και οι ερευνητές) ή και σε νοµικά 
πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών 
υψηλού ρίσκου – venture capitals)  και όχι σε δηµόσιους οργανισµούς, ΝΠ∆∆ ή 
ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για 
Χρηµατοπιστωτικούς φορείς του ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η 
συµµετοχή άλλων επιχειρήσεων δεν πρέπει να αλλοιώνει το µικρό 
µέγεθος της επιχείρησης (σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 
των µεσαίων επιχειρήσεων) 

• Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αντιπροσωπεύουν 15 % 
τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, σε 
τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης 
και να αποτυπώνονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Σε περίπτωση επιχείρησης 
που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, θα 
πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσεως. Η 
συγκεκριµένη προϋπόθεση επιβάλλεται στην παρούσα δράση από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008  για 
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή 
αγορά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική βεβαίωση αµέσως µετά την 
υπογραφή της σύµβασης δεν θα καταβάλλεται η πρώτη δόση ή/και τελικά αν 
δεν υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα το έργο θα απεντάσσεται. Τα 
ανωτέρω δεν ισχύουν για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

• Πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην 
παραγωγή και εκµετάλλευση καινοτόµων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών 
µε βάση τα οποία θα αξιολογηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να 
καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
που θα σχετίζονται µε την ενίσχυση που θα λάβουν 

• Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συσταθεί και αξιοποιούν ερευνητικά 
αποτελέσµατα πρέπει να πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου όπως 
αυτά ορίζονται στον παρόντα οδηγό 

• Όσες επιχειρήσεις λάβουν ενίσχυση σύµφωνα µε την παρούσα δράση δεν 
επιτρέπεται να λάβουν ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλες δηµόσιες 
(κοινοτικές ή εθνικές) πήγες. Προς το σκοπό αυτό κάθε επιχείρηση θα πρέπει 
να υπογράψει  υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει ούτε θα λάβει ενίσχυση για 
τον ίδιο σκοπό από άλλη πηγή. 
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• Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται τα κριτήρια του παρόντος οδηγού εφαρµογής. 

• Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα 
µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό όπως αυτά περιγράφονται 
στον κανονισµό (εκ) 1828/2006. 

• Πρέπει να έχουν κέντρο άσκησης και εγκατάστασης της δραστηριότητας τους 
την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και στην οποία θα παραµείνουν 
τουλάχιστον για µια πενταετία µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

• Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την προσβασιµότητα των 
ατόµων µε αναπηρία σε οποιαδήποτε µορφή εγκατάστασης προβλέπεται από 
το επενδυτικό σχέδιο και υπάρχει σχετική νοµοθεσία. 

 
  

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ 

 
Η διάρκεια ενίσχυσης  των επιχειρήσεων δε δύναται να είναι µεγαλύτερη των 36 
µηνών  από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής / χρηµατοδότησης.  
 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 

 
Ο αναµενόµενος µέσος προϋπολογισµός των έργων θα είναι της τάξης των 
1.100.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη + Ιδιωτική Συµµετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για 
κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€. Η µέγιστη ένταση 
ενίσχυσης σε καµία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά 
επιλέξιµων δαπανών. Η ιδία συµµετοχή δε µπορεί να είναι λιγότερη του 25% 
των συνολικά επιλέξιµων δαπανών ενώ το υπόλοιπο της ιδιωτικής συµµετοχής 
µπορεί να καλυφθεί και µε δανεισµό από τράπεζες ή άλλα αναγνωρισµένα 
Ευρωπαϊκά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
– Risk Sharing Financial Facility http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/ ). Ως 
ιδία συµµετοχή της επιχείρησης νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρίες το 
καταβεβληµένο σε µετρητά κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά 
εισφορές των µετόχων.  
 

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

 
Η  ενίσχυση µέσω της δράσης έχει πάντα τη µορφή επιχορήγησης προς τις 
επιχειρήσεις και όλες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται µε τις 
προβλεπόµενες δραστηριότητες υλοποίησης του έργου και τα τελικά παραδοτέα της 
πρότασης. 
Οι  επιλέξιµες δαπάνες   αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών  
Οι συγκεκριµένες επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τόσο την προµήθεια υλικών 
υποδοµών (εξοπλισµός, µέσα, κτίρια και γη) όσο και άυλων στοιχείων (δικαιώµατα 
ευρεσιτεχνίας, εκµεταλλευόµενες ή προστατευόµενες άδειες τεχνογνωσίας και µη 
προστατευόµενη τεχνογνωσία σχετιζόµενη µε τη µεταφορά τεχνολογίας):          
Εδαφικές εκτάσεις          
� Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα       
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� Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισµός   
� Μεταφορικά µέσα           
� Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                         
� Ασώµατες ακινητοποιήσεις          
Οι δαπάνες αυτές, ενδεικτικά, περιλαµβάνουν: 
� Το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισµού 
� Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού 
� Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του 
� Το κόστος επίδειξης και δοκιµαστικής λειτουργίας του εξοπλισµού 
� Τη δηµιουργία υποδοµής βασικού εξοπλισµού γραφείων 
� Την αγορά οικοπέδου ή και την αγορά / κατασκευή κτιρίου και λοιπά απαιτούµενα 
τεχνικά έργα / συναφείς µελέτες και ηλεκτρολογικές – µηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
που απαιτούνται για την εγκατάσταση, στέγαση και λειτουργία της εταιρίας. 
� Την αγορά απαραίτητων για την υλοποίηση της δράσης οχηµάτων για τη µεταφορά 
και εµπορία προϊόντων της επιχείρησης που απαιτούν ειδικές προδιαγραφές 
διακίνησης 
� Τις ιδιοπαραγωγές παγίων 
� Τις δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού 
 
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες 
Αυτές περιλαµβάνουν τους µισθούς και τις αµοιβές εκείνων που αναπτύσσουν τις 
ιδέες τους ή παρέχουν τεχνική βοήθεια, ενοίκια και έξοδα ταξιδιού καθώς και άλλες 
γενικές δαπάνες που απαιτούνται για την κίνηση της επιχείρησης.     
� Αµοιβές και έξοδα προσωπικού      
� ∆απάνες αµοιβών και εξόδων τρίτων  
� ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας    
� Παροχές τρίτων        
� ∆ιάφορα έξοδα  
      
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 
Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη δεν προσθέτουν νέες κατηγορίες δαπανών 
αλλά εξειδικεύουν θεµατικά τις υφιστάµενες κατηγορίες δαπανών ώστε να µπορούν 
να συµπεριληφθούν στα λειτουργικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης. 
Σχετικές µε την Έρευνα και ανάπτυξη µπορεί να είναι και µη λειτουργικές δαπάνες 
δηµιουργίας - υποστήριξης υποδοµών. 
Vς δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης νοούνται οι ακόλουθες:   

• Αµοιβές προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και λοιπού προσωπικού υποστήριξης 
που θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι 
δαπάνες αυτές καλύπτουν αµοιβές για τα ακόλουθα είδη προσωπικού που 
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του ερευνητικού σκέλους των έργων: 

• ∆απάνες για υπηρεσίες συµβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες, που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της έρευνας και των τεχνικών γνώσεων που αγοράζονται 
από εξωτερικές πηγές.  

• ∆απάνες αγοράς ή αποσβέσεων ερευνητικού εξοπλισµού. 

• ∆απάνες για υπεργολάβους που θα υλοποιήσουν τµήµα του ερευνητικού έργου. 

• Οι µετακινήσεις και τα ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού για το προσωπικό 
υψηλής εξειδίκευσης που απασχολείται στο έργο.  

• Έξοδα προβολής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου µέσω ηµερίδων και 
συµµετοχής σε συνέδρια. 

• Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (για παράδειγµα κόστος υλικών, αναλώσιµα, 
προµήθειες και παρεµφερή προϊόντα) που σχετίζονται άµεσα µε το έργο, ως 
αποτέλεσµα της ερευνητικής δραστηριότητας. 
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Λοιπές ∆απάνες 
Άλλες δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου 
και δεν περιλαµβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 
  

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιτροπή εµπειρογνωµόνων εξετάζοντας 
το επενδυτικό σχέδιο ως προς: 

• Την καινοτοµικότητα 

• Την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας 

• Την προστιθέµενη αξία και την ποιότητα των παραδοτέων 

• Το κοινωνικό όφελος και τη συνεισφορά στην πράσινη οικονοµία 

• Την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας 

• Την οικονοµική βιωσιµότητα 

• Την επάρκεια υποδοµών και τη διασφάλιση ποιότητας 

• Την έρευνα αγοράς 

• Τη στρατηγική προώθησης 

• Τη στελέχωση της επιχείρησης 

• Την ηγετική οµάδα 
 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Η διαδικασία υποβολής των πρoτάσεων για την παρούσα προκήρυξη θα είναι 
συνεχώς ανοιχτή µετά τη δηµοσίευση της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30/6/2010 (εφόσον 
υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα κονδύλια). Ανά 3 µήνες από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσης προκήρυξης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση 
προτάσεων και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ορίζονται οι 
δικαιούχοι χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της δράσης. Η ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ διατηρεί το 
δικαίωµα να πραγµατοποιεί τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρµογής και της 
Προκήρυξης της δράσης καθώς και της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προτάσεων, σε όλο το χρονικό διάστηµα που η προκήρυξη θα είναι ανοιχτή για 
υποβολή προτάσεων.   
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε  ένα πρωτότυπο και 1 ισόκυρο αντίγραφο (αν 
διαπιστωθεί ασυµφωνία µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το 
πρωτότυπο) καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom) µε τη χρήση κειµενογράφου 
MS Word XP  ή προγενέστερου στην ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσης προκήρυξης έως και την 30/6/2010, ή οποιαδήποτε άλλη 
προγενέστερη ηµεροµηνία που θα έχει αναλωθεί ο συνολικός προϋπολογισµός της 
δράσης.  
Η υποβολή αρχικά γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ) 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14-18 
ΑΘΗΝΑ 11527 

 
Στο πρωτότυπο και το αντίγραφο περιλαµβάνονται συµπληρωµένος ο κατάλογος 
των δικαιολογητικών, ακολουθώντας σχετική αρίθµηση. Οι προτάσεις θα 
συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα 
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εισαχθεί ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρότασης. Προτάσεις µπορούν να 
υποβληθούν και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή courier. Ισχύ έχουν όλες οι 
προτάσεις που θα έχουν παραληφθεί έως και την ως άνω αναφερόµενη καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ή θα  έχουν ταχυδροµηθεί µέχρι την ως άνω 
προθεσµία. Στην δεύτερη  περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί µε fax (210 7713810) 
επίσης έως την ως άνω ηµεροµηνία,  αποδεικτικό κατάθεσης σε ταχυδροµείο που θα 
αναγράφει:  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ 
«∆ηµιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 

γνώσης (Spin-off και Spin-out)» 

 
Κάθε πρόταση υποβάλλεται µε αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη της σε ό,τι αφορά 
την ευθυγράµµισή της µε το καθεστώς ενίσχυσης τον οδηγό εφαρµογής και το 
σύνολο του θεσµικού πλαισίου που διέπει την παρούσα δράση. 
Στα συνηµµένα αρχεία στην ιστοσελίδα της προκήρυξης υπάρχουν ανηρτηµένα ο 
αναλυτικός Οδηγός Εφαρµογής της δράσης, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη δράση 
και όλα τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της συµµετοχή στη δράση από τους 
ενδιαφεροµένους. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Νικόλαο Μουραβλιάνσκυ   
email : nmoura@gsrt.gr, τηλ. 210 7458197 
  


