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Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται
από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό
Δημόσιο, με συνολική δημόσια δαπάνη 542,5 εκ ευρώ.
Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως να ενισχύσει τις επιχειρήσεις που έχουν ως επιδίωξη την προώθηση
της έρευνας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς και τους υπόλοιπους φορείς που
δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και
Λοιπούς Φορείς) και να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ερευνητικού και
επιστημονικού προσωπικού.
Τα ερευνητικά έργα που ενισχύονται από τη Δράση, αφορούν είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε
ομάδες επιχειρήσεων, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και εμπίπτουν
στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός,
Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον &
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς
υποτομείς σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία
σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) όπως προέκυψαν από την ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης της
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) έχει αναλάβει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος
Φορέας του ΕΠΑνΕΚ.
Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής σε δύο (2) επάλληλους Κύκλους.
Στον Α΄ κύκλο της Δράσης (προκήρυξη 2017) υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις με αιτούμενη Δημόσια
χρηματοδότηση 1,4 δις ευρώ που δηλώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής
και ερευνητικής κοινότητας.
Εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάχθηκαν 576 ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό
360 εκατ. ευρώ και Δημόσια δαπάνη 308,5 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 795 επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους ΜμΕ- και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΕΙ της χώρας ενώ αναμένεται να
δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας ερευνητικού προσωπικού.
Μέχρι σήμερα, για τη χορήγηση προκαταβολών προς τις επιχειρήσεις και την προχρηματοδότηση
των Ερευνητικών Οργανισμών, έχουν εκταμιευθεί 74,3 εκ ευρώ.

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης θα προκηρυχθεί το Φεβρουάριο 2019, με ενδεικτικό
προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 200.000.000 ευρώ.
Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες
τέσσερις (4) Παρεμβάσεις:
I.

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού
και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της
καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι
υφιστάμενες Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Προτάσεις μπορούν να
υποβληθούν είτε από μια επιχείρηση είτε από Ομάδες επιχειρήσεων. Ανώτερος συνολικός
προϋπολογισμός πρότασης: 600.000 ευρώ.

II.

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με στόχο τη συνεργασία μεταξύ
των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Η παρέμβαση αφορά συμπράξεις
υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με
ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Ανώτερος συνολικός
προϋπολογισμός πρότασης: 1.000.000 ευρώ.

III.

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο
επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε
προηγούμενα ερευνητικά έργα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Ανώτερος συνολικός
προϋπολογισμός πρότασης: 2.000.000 ευρώ.

IV.

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)για Επιχειρήσεις, για τη χρηματοδότηση προτάσεων
που κατατέθηκαν από ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του SMEs
Instrument του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of
Excellence) αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του. Ο ανώτερος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και διενεργείται ηλεκτρονικά από Επιτροπές Αξιολόγησης που
συγκροτούνται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: [Α]. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου
(Excellence), [Β]. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ικανότητα όσον αφορά τον
τρόπο υλοποίησης του έργου (Implementation) [Γ]. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του
προτεινόμενου σχεδίου (Impact).
Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) θα οριστεί στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής πρόσκλησης
του Β΄ κύκλου.
Το Έντυπο Υποβολής, η πρόσκληση και τα Παραρτήματά της καθώς και το σχετικό εθνικό και
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, υποστηρικτικό υλικό και εγχειρίδια, θα αναρτηθούν στους δικτυακούς
τόπους: της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) , της EΥΔΕ ΕΤΑΚ
(www.eyde-etak.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μονάδα Α’, Λεωφ.
Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, email: unitA.eyde@gsrt.gr

