
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων  για τη ∆ράση 
‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ 

 
Στόχος και περιγραφή 

 
 
Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε 
εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την 
προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της 
οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.   
 
Η δράση αποσκοπεί στην επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συγκεκριμένες  Ε&Τ 
προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως έχουν αναδειχθεί από 
την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την 
έξυπνη εξειδίκευση (Στρατηγική RIS3). 
 
Ειδικότερα, 
• οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη 
συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων 
για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα 
ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας, 
• η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση 
εμβληματικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την 
ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων 
τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη 
διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και 
άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και 
λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε 
χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης, 
τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές (open labs). 
 
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

 
 
Το φυσικό αντικείμενο των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να εντάσσεται σε 
συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης και προτεραιότητα ΕΤΑ, όπως παρατίθενται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης. 
 
Δικαιούχοι  

 
 
Δικαιούχοι της δράσης είναι α) ‘Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς 
που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’, β) ‘Επιχειρήσεις’ και γ) 
Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως 
οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ ή ως ‘Επιχειρήσεις’. 
 
Προϋπολογισμός και διάρκεια  

 
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της ∆ράσης ανέρχεται σε 24,25 εκ. € και ο συνολικός 
προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30 εκ. €. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού 
προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα 
καλυφθεί από τους δικαιούχους. 
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκ. € και κατανέμεται ως 
ακολούθως ανά Ειδική Δράση: 
 



• «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»: 5,25 εκ. €, 
• «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: 6 εκ. €, 
• «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»: 13 εκ. €.    
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ορίων ή να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως ορίζεται στον παρακάτω 
πίνακα, ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης και ανά ειδική δράση: 
 

Ειδική ∆ράση Συνολικός προϋπολογισμός 
ανά υποβαλλόμενη αίτηση 

χρηματοδότησης (€) 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α’ Σχήμα Από 200.000 έως 400.000 

Β’ Σχήμα Από 50.000 έως 200.000 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Έως 600.000 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  Έως 1.000.000 

 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων θα πρέπει να είναι 
από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξη (36) μήνες. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης 
του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 
των έργων 

 
Βασικά χαρακτηριστικά συμπράξεων ανά ειδική δράση

 
 
 

Ειδική ∆ράση Αριθμός και Είδος  
∆ικαιούχων 

Φορέων 

Ποσοστό 
προϋπολογισ

μού των 
επιχειρήσεων 

επί του 
συνολικού 

προϋπολογισ
μού 

Επιλέξιμοι 
κωδικοί 

προτεραιότητας 
ΕΤΑ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟ
Σ IV 

Κανονιστικό 
πλαίσιο 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α’ Σχήμα Σύμπραξη 
τουλάχιστον μιας 
επιχείρησης και 
ενός Οργανισμού 
έρευνας και 
διάδοσης 
γνώσεων 

≥ 40% 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.2.1, 
3.2.2, 3.3.3, 
3.4.1, 3.4.2 και 
3.5.2 του 
Πίνακα Α 

Άρθρο 19, 25 
& 28 του EE  
651/2014 και 
άρθρο 2.1.1 
σημείο 19 του 
2014/C 
198/01 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β’ Σχήμα Σύμπραξη δύο (2) 
ή περισσοτέρων 
Οργανισμών 
έρευνας και 
διάδοσης 
γνώσεων 

- 3.3.1, 3.3.2, 
3.5.1, 3.5.3, 
3.6.1 και 3.6.2 
του Πίνακα Α 

Άρθρο 30 του 
EE 651/2014 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σύμπραξη 3-6 
φορέων   
Τουλάχιστον 2 
επιχειρήσεις 
στους 3-4 φορείς 
Τουλάχιστον 3 
επιχειρήσεις 
στους 5-6 φορείς 

≥ 40% Όλοι οι κωδικοί 
του Πίνακα Β 

Άρθρο 19, 25 
& 28 του EE  
651/2014 και 
άρθρο 2.1.1 
σημείο 19 του 
2014/C 
198/01 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Σύμπραξη 
τουλάχιστον μιας 
επιχείρησης, ενός 
Οργανισμού 
έρευνας και 
διάδοσης 
γνώσεων και ενός 
φορέα 
πολιτισμού 

≥ 20% Όλοι οι κωδικοί 
του Πίνακα Γ 

Άρθρο 19, 25 
& 28 του EE  
651/2014 και 
άρθρο 2.1.1 
σημείο 19 του 
2014/C 
198/01 

 



Επισημαίνεται ότι για τις προτεραιότητες ΕΤΑ της ειδικής δράσης «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» με 
κωδικούς:   
3.6.1 «Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς 
(φύκια, μαλάκια, κλπ) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κλπ)» 
και  
3.6.2 «Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από 
φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά 
πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής)» είναι δυνατή η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από 
έναν και μόνο Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων.   
Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει 
στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή 
ως επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω.   
Είναι δυνατή η ανάθεση υπεργολαβίας από δικαιούχο/επιχείρηση σε Οργανισμούς έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων ή σε επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) με αποδεδειγμένη δραστηριοποίηση 
στον τομέα ΕΤΑΚ, εφόσον κριθεί απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της πράξης, έως το 
30% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστου δικαιούχου/επιχείρησης.  Επισημαίνεται ότι ένα 
μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους 
για τις ανάγκες του έργου. 
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων στη ∆ράση είναι οι εξής:   

 ∆εν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά ειδική 

δράση στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας Οργανισμός έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων ή μία επιχείρηση ή ένας φορέας πολιτισμού.  

 Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις ενός έργου/πράξης θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή δεν χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενες ή 

ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 
 
Προθεσμία υποβολής  

 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) 

ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00. 
 
Σημειώνεται ότι: 

 

 Ο Συντονιστής του έργου υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ 

για τα συνεργατικά έργα. 

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο 

ΠΣΚΕ για τα μη συνεργατικά έργα (ισχύει, κατά περίπτωση, για το Β’ Σχήμα 

της ειδικής δράσης «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ») 

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής του έργου είναι δυνατόν να 

ταυτίζονται. 

 
Σημειώνεται ότι: 
 
∆εν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. 
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική 
κατάταξη και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1
2_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=l
oad 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20433_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

