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Χρηματοδοτικός Μηχανισμός EΟΧ 2014- 2021 
 

Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Καινοτομία και ΜΜΕ 
 

«Business Innovation Greece» 
 

Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων-2 για  
Ήπια μέτρα - Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για επιχειρήσεις  

στους τομείς ενδιαφέροντος της Πράσινης Καινοτομίας στη Βιομηχανία, 
της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ-ICT  

 

 
Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» (εφεξής «το Πρόγραμμα») θα συμβάλλει στους γενικούς 
στόχους των Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA and Norway Grants) 2014-2021 και, συγκεκριμένα, στη 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην ενίσχυση 
των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και των Δικαιούχων Χωρών των EEA and Norway Grants. 
Στόχος του Προγράμματος είναι να αυξήσει τη δημιουργία αξίας και την αειφόρο ανάπτυξη στον ελληνικό 
επιχειρηματικό τομέα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση και στην ανάπτυξη της μακροχρόνιας 
επιχειρηματικής συνεργασίας ανάμεσα στη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν (εφεξής «οι Δότριες 
Χώρες») και την Ελλάδα με βάση την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία. 
 
Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η στήριξη επιχειρήσεων για βελτίωση της ικανότητας ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω δραστηριοτήτων όπως η κατάρτιση για την κάλυψη τυχόν κενών στις 
δεξιότητες, η δικτύωση με πελάτες και συνεργάτες, η απόκτηση νέων γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με 
αγορές ή τεχνολογίες, η παροχή καθοδήγησης σε γυναίκες επιχειρηματίες κ.λπ.  
 
Υπάρχουν πολλοί τομείς και πολλές δραστηριότητες για βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Μεταξύ 
άλλων είναι οι δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων για την έναρξη 
ή/και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τον οικονομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, 
την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών κ.λπ. Τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν άμεσα στον δείκτη 
αποτελεσμάτων του προγράμματος: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
Τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρούσας 
Πρόσκλησης, τα οποία είναι: 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς ενδιαφέροντος (focus 
areas) της Πράσινης Καινοτομίας στη Βιομηχανία, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ-ICT 

- Ενθάρρυνση της συμμετοχής φορέων από τις Δότριες Χώρες, καθώς αυτό θα συμβάλει στην 
«Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων των Δότριων Χωρών και ελληνικών φορέων». 
 

 
Διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων της παρούσας Πρόσκλησης 

 
Το συνολικό ποσό που διατίθεται για τη χρηματοδότηση έργων σε αυτό το πρόγραμμα μικρών 
επιχορηγήσεων 2 ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.  
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και απαιτήσεις γλώσσας 

 
Προθεσμία:  Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 13.00 τοπική ώρα Ελλάδας.  
 
 
Για να είναι επιλέξιμες, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στον οργανισμό Innovation Norway που είναι ο 
Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece», μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (βλ. οδηγίες στο άρθρο 5: Διαδικασία υποβολής αίτησης).  Η γλώσσα του Προγράμματος είναι 
η αγγλική, δηλαδή όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν τον οργανισμό Innovation 
Norway στα αγγλικά. Τα επίσημα πιστοποιητικά και οι πιστοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί δύναται να 
υποβληθούν στα ελληνικά. Ο κατάλογος των υποχρεωτικών συνημμένων εγγράφων περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Ο αιτών οφείλει να ενημερώνει τον Διαχειριστή Επιχορήγησης για τυχόν συμμετοχή συμβούλων στη 
διαδικασία κατάρτισης της αίτησης. Η ταυτότητα του(ων) συμβούλου(ων) θα γνωστοποιείται στην αίτηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Η αγγλική εκδοχή του παρόντος αποτελεί την πρωτότυπη εκδοχή και σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην 
αγγλική και ελληνική, η αγγλική εκδοχή υπερισχύει.  
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1. Έργα και χρηματοδότηση έργων 
 
Η ομάδα στόχος (τελικοί δικαιούχοι) του Προγράμματος είναι ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
κυρίως ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις(ΜΜΕ). Η παρούσα Πρόσκληση αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση 
του προγράμματος «Στήριξη επιχειρήσεων για βελτίωση της ικανότητας επιχειρηματικής ανάπτυξης». Η 
σύναψη συνεργασιών (partnerships) δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ενθαρρύνονται έντονα τα έργα σύμπραξης 
με τις Δότριες Χώρες, καθώς τα έργα αυτά θα συμβάλουν επίσης στο διμερές αποτέλεσμα του προγράμματος 
«Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων των Δικαιούχων και των Δότριων Χωρών». Τα έργα σύμπραξης 
με τις Δότριες Χώρες λαμβάνουν επιπλέον βαθμούς κατά την αξιολόγηση. 
 

1.1 Επιλέξιμοι αιτούντες και εταίροι 
 
Επιλέξιμοι αιτούντες:  

- ΜΜΕ1, καθώς και οι μεγάλες εταιρείες με συμμετοχή του Δημοσίου όχι μεγαλύτερη από 25%, που 
έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, 

- Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί2 (συμπεριλαμβανομένων συμπλεγμάτων (clusters) και 
επιχειρηματικών ενώσεων) που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ως Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις θεωρούνται οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες ως Ενώσεις (Α.Κ. 78-
107), Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Κ. 741-748) και Ιδρύματα (Α.Κ. 108-121 και Ν. 
4182/2013 Άρθ. 50-60). 

 
Επιλέξιμοι εταίροι:  Οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό νομικό πρόσωπο, εμπορική ή μη εμπορική και μη 
κυβερνητική οργάνωση, που έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο στη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
ή την Ελλάδα. 
 

1.1.1 Συμπληρωματικά κριτήρια για τους αιτούντες και τους εταίρους 
 
α) ο Αιτών και ο(οι) Εταίρος(οι) καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους που υπογράφουν την αίτηση πρέπει 
να έχουν λευκό ποινικό και φορολογικό μητρώο. 
β) εάν ο Αιτών έχει έναν ή περισσότερους Εταίρους πρέπει να προσαρτηθεί στην αίτηση ένα σχέδιο Σύμβασης 
Σύμπραξης στο οποίο θα καθορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων εταίρων. Μαζί με την 
παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται υπόδειγμα της Σύμβασης Σύμπραξης. 
 
Επιπλέον, οι αιτούντες δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εάν:  
 
αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (ο ορισμός της «προβληματικής επιχείρησης» περιλαμβάνεται στο 
Άρθρο 2, παράγραφος 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής που κηρύσσει ορισμένες 
κατηγορίες ενίσχυσης συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης). 

β) έχουν πτωχεύσει, έχουν τεθεί υπό δικαστική διαχείριση ή τελούν υπό εκκαθάριση, έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών που αφορούν τα εν λόγω θέματα 

 
1 όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/3611 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN  
 
2 όλα τα έργα, ακόμη και αυτά που υλοποιούνται από ΜΚΟ, πρέπει να συμβάλλουν στη «Βελτίωση της ικανότητας ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας» και (προαιρετικά) στην «Ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον επιχειρηματικό τομέα»), ενώ τελικοί 
δικαιούχοι των έργων δύνανται να είναι μόνο ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, (μέρος των) δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να διεξάγονται 
από ΜΚΟ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2032003H0361%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2032003H0361%20&%20from%20=EN.
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ή βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία,  

γ) έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αίτηση, 
χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη σημαντικών διορθωτικών μέτρων κατά τα τελευταία 
έτη. 

 

1.2 Τομείς υποστήριξης και επιλέξιμες δραστηριότητες 
 
Ο Αιτών υποβάλλει μόνο μία πρόταση έργου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Η ίδια οντότητα μπορεί 
να είναι εταίρος σε μία ή περισσότερες άλλες αιτήσεις. 
 
Όλα τα έργα πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε περισσότερους από τους ακόλουθους δείκτες 
παραδοτέων (output indicators), και να συμπεριλαμβάνουν τους δείκτες αυτούς στις αναφορές προόδου του 
έργου. 
 
Στήριξη επιχειρήσεων για βελτίωση της ικανότητας επιχειρηματικής ανάπτυξης (ομάδα στόχος του έργου):  

1. ΜΜΕ που έχουν λάβει στήριξη για τις επιχειρηματικές δεξιότητες3 (εκπαίδευση, συμβουλευτική 
καθοδήγηση κ.λπ.). 

2. Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει στήριξη για τις επιχειρηματικές δεξιότητες (εκπαίδευση, 
συμβουλευτική καθοδήγηση κ.λπ.). 

3. Επιχειρηματικές οργανώσεις/συμπλέγματα (clusters) που έχουν στηρίξει ΜΜΕ με στόχο την αύξηση 
των επιχειρηματικών τους γνώσεων.  

4. Αριθμός καταρτισμένου επαγγελματικού προσωπικού (ανά φύλο, άνδρες και γυναίκες) 
 
Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες παραδοτέων που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να επιλεγεί στο 
υπόδειγμα «Αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα από την υλοποίηση του έργου». 
 
Επιλέξιμες δραστηριότητες: 

• Εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα όπως στρατηγική επιχειρηματική ανάπτυξη 
και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, οικονομικός σχεδιασμός, αρμοδιότητες 
εταιρικού/διοικητικού συμβουλίου, προστασία ΔΔΙ, διεθνείς/ευρωπαϊκοί/εθνικοί κανονισμοί, 
πράσινες καινοτομίες, κυκλική οικονομία, βιώσιμη γαλάζια οικονομία, υγεία, ασφάλεια και 
περιβάλλον (HSE), εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) κ.λπ. 

• Εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες 
επιχειρηματίες4 με στόχο την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων γύρω από την ίδρυση και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων στους τρεις τομείς ενδιαφέροντος (focus areas) του Προγράμματος. 

• Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ανταλλαγής εμπειριών / καλών πρακτικών με 
στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ή που σχετίζονται με τις ΤΠΕ ή τη γαλάζια 
οικονομία. 

• Εκδηλώσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών επαφών με στόχο τη δημιουργία συμπράξεων για την 
επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

• Εκπαιδευτικά ταξίδια, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, ημερίδες ανταλλαγής εμπειριών / καλών 
πρακτικών με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, της δικτύωσης και της μάθησης που 
συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ή σχετίζονται με τις ΤΠΕ ή τη γαλάζια οικονομία.  

 
3 Ορισμός της «στήριξης για τις επιχειρηματικές δεξιότητες»: δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων σε τομείς 
που σχετίζονται με το πρόγραμμα.  
4 Ορισμός: Μια επιχείρηση που ανήκει σε γυναίκα, μια επιχείρηση της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι γυναίκα, μια επιχείρηση στην οποία ένας 
εταίρος είναι γυναίκα ή μια επιχείρηση στην οποία πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκα.  
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• Συμμετοχή σε εκθέσεις που διοργανώνονται στις Δότριες Χώρες με στόχο διμερείς συμπράξεις για 
την επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων. (Ο τίτλος, ο τόπος και ο χρόνος 
διεξαγωγής της (ων) έκθεσης(ων) θα πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση). 

• Μελέτες σκοπιμότητας, συλλογή δεδομένων, αναλύσεις που συμβάλλουν άμεσα ή αφορούν την 
επιχειρηματική ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε σχέση με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, τις ΤΠΕ ή τη γαλάζια οικονομία. 

 
Για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, κάθε έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
μία δραστηριότητα επικοινωνίας/δημοσιότητας για την προώθηση του έργου, τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται και τα EEA Grants ως πηγή χρηματοδότησης του έργου.  
 
 
1.3 Ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο 

 
• Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 10.000 ευρώ. 
• Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 200.000 ευρώ. 

 
1.4 Ποσοστά επιχορήγησης και συγχρηματοδότηση 
 
Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το παρόν Πρόγραμμα θα καθορίζεται κατά περίπτωση, συνυπολογίζοντας 
όλους τους σχετικούς παράγοντες. Το ποσοστό επιχορήγησης κάθε έργου θα καθορίζεται κατά βάση, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Εάν για κάποιο λόγο δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή των κανόνων de minimis για το έργο (ή για μέρος του έργου), τότε το ποσοστό 
επιχορήγησης θα καθορίζεται με βάση5 τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής και θα εξαρτάται από τη φύση 
της χορηγούμενης κρατικής ενίσχυσης, την κερδοφορία του έργου, τη γενική χρηματοδοτική κατάσταση του 
Αιτούντος και άλλα στοιχεία των διατάξεων του Κανονισμού που αφορούν το αντίστοιχο έργο.  
 
Ο Αιτών θα παρέχει ή θα εξασφαλίζει την υπόλοιπη συγχρηματοδότηση με τη μορφή μετρητών (ίδιοι πόροι 
ή τραπεζικός δανεισμός). Ο Εταίρος του Έργου, κατά περίπτωση, δύναται επίσης να παρέχει 
συγχρηματοδότηση. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της 
απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.  
 
Θα τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, τόσο οι 
διαδικαστικοί όσο και οι ουσιαστικοί.  
 
Ο Αιτών θα πρέπει να αιτιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του έργου και 
το αντίστοιχο κόστος πληρούν τα κριτήρια για καθεμία από τις σχετικές κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι ακόλουθες κατηγορίες έχουν εφαρμογή και είναι σχετικές για τον 
Αιτούντα: 
 
1. ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) 
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013) - (μέγ. 
200.000 ευρώ για τρία οικονομικά έτη). Το μέγιστο αιτούμενο ποσοστό επιχορήγησης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 90%. 
 

 
5 Γνωστός και ως γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [ΓΚΑΚ] https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
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2. Ενισχύσεις σε ΜΜΕ, Άρθρο 18  
Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού 
651/20146 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς 
2017/1084, 2020/972 και 2021/1237 της Επιτροπής. 
Το μέγιστο αιτούμενο ποσοστό επιχορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%.  
 
3. Συμμετοχή σε εκθέσεις, Άρθρο 19 
Ενίσχυση για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού 
651/20147 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε από 
τους Κανονισμούς 2017/1084, 2020/972 και 2021/1237 της Επιτροπής. 
Το μέγιστο αιτούμενο ποσοστό επιχορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%.  
 
4. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, Άρθρο 31. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού 651/20148 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς 2017/1084, 2020/972 και 2021/1237 της Επιτροπής. 
Το μέγιστο αιτούμενο ποσοστό επιχορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%. 
 
Ποσοστό επιχορήγησης για μη οικονομικούς φορείς (non-economic operators):  
Για τους μη οικονομικούς φορείς που καταθέτουν αίτηση για έργα τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί 
κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός 651/2014), το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 
90% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για το έργο, χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που μπορεί να 
χορηγηθεί σε ένα έργο.  
 

1.5 Επιλέξιμες δαπάνες 

1.5.1 Αρχική και καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών 
Οι δαπάνες στο πλαίσιο των έργων, δύναται να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγείται η επιδότηση ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στη Σύμβαση Έργου. Η Σύμβαση Έργου 
ορίζει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την 30η Απριλίου 2024.  

1.5.2 Γενικές αρχές επιλεξιμότητας 
Επιλέξιμες δαπάνες των έργων αποτελούν οι πραγματικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης (Project Promoter) 
του Έργου ή του Εταίρου του Έργου που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) πραγματοποιούνται μεταξύ της αρχικής και της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας ενός 
έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση έργου, 

β) συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης έργου και επισημαίνονται στον αναλυτικό 
προϋπολογισμό του έργου, 

γ) είναι αναλογικές και αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου 

 
6 Γνωστός και ως γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [ΓΚΑΚ] https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN  
7 Γνωστός και ως γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [ΓΚΑΚ] https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN  
8 Γνωστός και ως γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [ΓΚΑΚ] https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/EN/TXT/PDF/?%20uri%20=%20CELEX:%2002014R0651-20210801%20&%20from%20=EN.


 
 

 
 

8 

δ) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη του στόχου του έργου και του(ων) 
αναμενόμενου(ων) αποτελέσματος(άτων), κατά τρόπο που συνάδει με τις Αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 

ε) είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, συγκεκριμένα μέσω της εγγραφής τους στα λογιστικά 
βιβλία του Φορέα Υλοποίησης του Έργου, και προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα και τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, και 

στ) συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας. 
 
Οι δαπάνες θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν το κόστος έχει τιμολογηθεί, έχει καταβληθεί, και το 
αντικείμενο του έργου έχει παραδοθεί (στην περίπτωση αγαθών) ή εκτελεστεί (στην περίπτωση υπηρεσιών 
και εργασιών). Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες για τις οποίες έχει εκδοθεί τιμολόγιο τον τελευταίο μήνα 
επιλεξιμότητας θεωρείται επίσης ότι έχουν πραγματοποιηθεί εντός των ημερομηνιών επιλεξιμότητας, εάν οι 
δαπάνες καταβληθούν εντός 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας. Τα γενικά έξοδα 
θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν καταχωρούνται στους λογαριασμούς του Φορέα Υλοποίησης του 
Έργου ή/και του Εταίρου του Έργου. 
 
Οι διαδικασίες λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου του Φορέα Υλοποίησης του Έργου πρέπει να επιτρέπουν 
την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών και των εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τις 
αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά. 
 

1.5.3 Αναλυτικές διατάξεις για την επιλεξιμότητα 

1.5.3.1 Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες 
Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες για ένα έργο είναι αυτές που προσδιορίζονται από τον Φορέα Υλοποίησης 
(Project Promoter) του Έργου ή/και τον Εταίρο του Έργου, σύμφωνα με τις λογιστικές Αρχές τους και τους 
συνήθεις εσωτερικούς κανόνες, ως ειδικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και 
οι οποίες μπορούν ως εκ τούτου να καταλογιστούν άμεσα σε αυτό. Οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες είναι 
επιλέξιμες εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 1.5.2: 

 
α) οι δαπάνες για το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί το έργο, και οι οποίες περιλαμβάνουν τους 

πραγματικούς μισθούς μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις λοιπές νόμιμες δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στις αποδοχές, εφόσον αυτό συνάδει με τη συνήθη πολιτική αποδοχών του Φορέα 
Υλοποίησης του Έργου και του Εταίρου του Έργου, 

β) οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης του προσωπικού και των εθελοντών που συμμετέχουν στο έργο, 
εφόσον συνάδουν με τις συνήθεις πρακτικές του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και του Εταίρου του 
Έργου για τα οδοιπορικά, 

γ) δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες, εάν είναι αναγνωρίσιμες και καταλογίζονται στο 
συγκεκριμένο έργο, 

δ) τέλη, οδοιπορικά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαβίωσης) και έξοδα διαμονής που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά μαθήματα, ημερίδες, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου, 

ε) δαπάνες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή μελετών και αναλύσεων,  
στ) δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων (μίσθωση εγκαταστάσεων, τροφοδοσία, 

διερμηνεία και μετάφραση υλικού εργασίας κ.λπ.), 
ζ) δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προώθησης και ενημέρωσης, 
η) δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις τις οποίες συνάπτει ένας Φορέας Υλοποίησης έργου 

για τους σκοπούς της εκτέλεσης του έργου, εφόσον η ανάθεση συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες 
για τις δημόσιες συμβάσεις, 
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θ) δαπάνες που απορρέουν άμεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η σύμβαση έργου (π.χ. διάχυση 
πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση του έργου, έλεγχοι, μεταφράσεις, αναπαραγωγή) για κάθε έργο.  

 

1.5.3.2 Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες στα έργα (overheads) 
Έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες έργων που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον 
Φορέα Υλοποίησης του Έργου ή/και από τον Εταίρο του Έργου ως άμεσα καταλογιστέες στο έργο, αλλά 
μπορεί να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί από το λογιστικό του σύστημα ότι πραγματοποιήθηκαν σε 
άμεση σχέση με τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες που αποδίδονται στο έργο. Δεν δύναται να περιλαμβάνουν 
επιλέξιμες άμεσες δαπάνες.  
Οι έμμεσες δαπάνες του έργου δύναται να αφορούν κατ' αποκοπή ποσοστό έως 25% των συνολικών 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβία και των 
δαπανών για τους πόρους που διατίθενται από τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 
Φορέα Υλοποίησης του Έργου ή του Εταίρου του Έργου, με την επιφύλαξη του υπολογισμού του ποσοστού 
βάσει δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού ή μεθόδου που εφαρμόζεται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη Δικαιούχο Χώρα για 
παρόμοια είδη έργων και Φορείς Υλοποίησης Έργων. 

1.5.3.3 Εξαιρούμενες δαπάνες 
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες: 
α) τόκοι επί χρέους, χρεώσεις εξυπηρέτησης χρέους και χρεώσεις για καθυστερημένες πληρωμές, 

β) χρεώσεις για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και άλλες αμιγώς χρηματοοικονομικές δαπάνες, εκτός 
από τις δαπάνες που σχετίζονται με λογαριασμούς και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
επιβάλλονται από τη σύμβαση έργου, 

γ) προβλέψεις για ζημίες ή πιθανές μελλοντικές υποχρεώσεις, 

δ) συναλλαγματικές ζημίες, 

ε) ανακτήσιμος ΦΠΑ, 

στ) δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές, 
ζ) πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, εκτός από την περίπτωση που η δικαστική αγωγή αποτελεί 

αναπόσπαστο και αναγκαίο μέσο για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου,  

η) δαπάνες αγοράς καινούριου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, 

θ) τυχόν άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία χορήγησης της 
επιχορήγησης ή, εάν είναι διαφορετική, την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση έργου, και 

ι) λειτουργικά έξοδα. 
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2 Αξιολόγηση έργων και διαδικασία επιλογής 
 
Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής. Εάν 
χρειαστεί, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον Αιτούντα ανά 
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα καταγραφούν σε κατάλογο κατάταξης που θα αποτελέσει τη βάση 
συζήτησης για την Επιτροπή Επιλογής του Διαχειριστή Επιχορήγησης. Η Επιτροπή Επιλογής θα λάβει την 
τελική απόφαση για την απόρριψη ή την έγκριση των αιτήσεων. 

Καθένα από τα κριτήρια αξιολόγησης δύναται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, δηλαδή μια 
χαμηλή βαθμολογία σε ένα κριτήριο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία ολόκληρης της αίτησης έργου 
και να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης χωρίς περαιτέρω εις βάθος αξιολόγηση άλλων κριτηρίων.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα και την απόφαση 
παροχής των επιχορηγήσεων θα κοινοποιηθούν στους Αιτούντες και θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. 
 

2.1 Κριτήρια επιλογής 
Παρακάτω παρατίθενται τα διοικητικά κριτήρια (1) και τα κριτήρια επιλεξιμότητας (2) για τις αιτήσεις στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Μια αρνητική αξιολόγηση σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια θα 
αποκλείσει την αίτηση έργου από περαιτέρω αξιολόγηση και θα οδηγήσει στην απόρριψή της. 
 

1. Διοικητικά κριτήρια 
- Η αίτηση έργου (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των δικαιολογητικών) έχει 

υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.  

- Η αίτηση έργου (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) έχει υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποδείξει ο Διαχειριστής 
Επιχορήγησης (βλ. Άρθρο 5 «Διαδικασία υποβολής αίτησης»).  

 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας  

- Το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.  

- Η προτεινόμενη περίοδος υλοποίησης είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται 
στην παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.  

 

2.2 Κριτήρια αξιολόγησης 
Τα κριτήρια οικονομικής και τεχνικής αξιολόγησης που παρουσιάζονται παρακάτω θα 
βαθμολογηθούν σε κλίμακα από 0 (μηδέν) έως 6 (έξι), όπου το 0 είναι η χαμηλότερη (το κριτήριο δεν 
πληρείται καθόλου) και το 6 είναι η υψηλότερη βαθμολογία. Μετά την εφαρμογή καθενός από τα 
παρακάτω κριτήρια, παρέχεται ο σταθμισμένος μέσος όρος στη συνολική κατάταξη, ως ποσοστό. Ο 
σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε κριτήριο θα αποτελέσει τη βάση για την κατάταξη των αιτήσεων 
έργων.  

Σε ποιο βαθμό το έργο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  



 
 

 
 

11 

- Η ικανότητα του Αιτούντος (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων, της χρηστής 
οικονομικής διαχείρισης, και της δυνατότητας τεχνικής υλοποίησης) είναι κατάλληλη για την 
επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

σταθμισμένος μέσος όρος: 30 %. 

- Συνάφεια της αίτησης (η ανάγκη για το έργο αποδεικνύεται σαφώς). 

o όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιούνται στην Ελλάδα ή/και στις Δότριες Χώρες, 

o το έργο συμβάλλει άμεσα στην αύξηση των δεξιοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης της 
ομάδας-στόχου (τελικοί δικαιούχοι), 

o το έργο συμβάλλει στο διμερές αποτέλεσμα και ο Εταίρος Έργου από Δότρια Χώρα έχει σαφή 
ρόλο και συμβολή, 

o οι τελικοί δικαιούχοι έχουν προσδιοριστεί και έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στις 
προτεινόμενες δραστηριότητες, 

o οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνάδουν με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην 
παρούσα Πρόσκληση,  

o η σχέση κόστους-οφέλους καταδεικνύεται σαφώς, οι κίνδυνοι αξιολογούνται και οι σχετικές 
απαντήσεις έχουν περιγραφεί συνοπτικά).  

σταθμισμένος μέσος όρος: 40%. 

- Διαφάνεια (πλήρης και ειλικρινής καταγραφή όλων των γεγονότων, των πληροφοριών, και του 
πλαισίου σχετικά με τις δαπάνες και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και τον Αιτούντα και 
τους Εταίρους, ώστε να μπορεί ο Διαχειριστής Επιχορήγησης να λάβει αιτιολογημένη και δίκαιη 
απόφαση αξιολόγησης). 

σταθμισμένος μέσος όρος: 15 %. 

- Βιωσιμότητα (το έργο δεσμεύεται και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του έργου).  

2.3 σταθμισμένος μέσος όρος: 15 %. 

 

2.3 Η Σύμβαση Έργου 
 

Για κάθε έργο που θα εγκριθεί, θα συναφθεί Σύμβαση Έργου μεταξύ του Διαχειριστή Επιχορήγησης και του 
Φορέα Υλοποίησης του Έργου (αιτούντος). 
  
Η Σύμβαση Έργου θα συμπεριλαμβάνει σχετικούς Ειδικούς Όρους, τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις 
για τα προγράμματα Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ/Νορβηγίας που διαχειρίζεται ο οργανισμός Innovation Norway, 
το συμφωνηθέν Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου, τον προϋπολογισμό που έχει συμφωνηθεί βάσει 
δραστηριοτήτων και το συμφωνηθέν Σχέδιο Εκταμίευσης. Τα έγγραφα αυτά θα ορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της επιχορήγησης, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των Συμβαλλόμενων Μερών. 
 
Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Έργου, ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου πρέπει να υποβάλει στον 
οργανισμό Innovation Norway δεσμευτική επιβεβαίωση της συγχρηματοδότησης του έργου. Η επιστολή 
Προσφοράς Επιχορήγησης (Grant Offer Letter) θα ορίζει προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω 
επιβεβαίωσης. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία, η προσφορά επιχορήγησης θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εκτός 
εάν δοθεί εγγράφως παράταση της προθεσμίας από τον οργανισμό Innovation Norway. 
 
Στη Σύμβαση Έργου ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης, καθώς και οι ρόλοι και οι 
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αρμοδιότητες των Συμβαλλόμενων Μερών. Η Σύμβαση Έργου θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, διατάξεις 
σχετικά με τα ακόλουθα: 
 

α) Υποχρεώσεις υποβολής αναφορών που επιτρέπουν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών που έχει έναντι του Γραφείου 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FMO) και του Εθνικού Σημείου Επαφής. 

β) Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης του έργου σε ευρώ και το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης του 
έργου.  

γ) Τον κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών. 
δ) Την αρχική και την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών. 
ε) Τις απαιτήσεις για την υποβολή των αποδεικτικών δαπανών.  
στ) Διάταξη για τις τροποποιήσεις του έργου. 
ζ) Διατάξεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβαση για τους σκοπούς παρακολούθησης, ελέγχου και 

αξιολόγησης. 
η) Διατάξεις που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
θ) Το δικαίωμα του Διαχειριστή Επιχορήγησης να αναστέλλει τις πληρωμές, να προβαίνει σε 

δημοσιονομικές διορθώσεις και να ζητεί αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης του έργου. 
ι) Επίλυση διαφορών και δικαιοδοσία. 
ια) Απαλλαγή από ευθύνη. 
ιβ) Αναλυτικό προϋπολογισμό, με ανάλυση δαπανών και τιμές μονάδας. 
ιγ) Διατάξεις περί καταγγελίας, αποζημίωσης και αποκατάστασης σε περίπτωση καταγγελίας του έργου. 
ιδ) Κατά περίπτωση, αναφορά στη σύμβαση σύμπραξης με φορέα δότριας χώρας. 
ιε) Διατάξεις που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων.  

 
Οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης του Έργου στο πλαίσιο της Σύμβασης Έργου είναι έγκυρες και 
εκτελεστές σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει για τη Σύμβαση Έργου. 
 
Η επιχορήγηση θα εξαρτηθεί από την αποδοχή των Τυπικών Όρων και Προϋποθέσεων για τα προγράμματα 
Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας που εφαρμόζονται από τον οργανισμό Innovation Norway, καθώς 
και των Ειδικών Όρων της Σύμβασης Έργου. 

 
3 Υλοποίηση έργων 
Όλες οι διατάξεις και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων καθορίζονται στους 
Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα Πρόσκληση. 
 

4 Ροές πληρωμών 
Η επιχορήγηση θα παρασχεθεί με τη μορφή επιστροφής των τεκμηριωμένων δαπανών που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί. 
 
Ωστόσο, ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για προκαταβολή σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Προκαταβολή  Ενδιάμεσες πληρωμές (επιστροφή 
πραγματικών δαπανών) 

Τελική εξόφληση υπολοίπου 

10% -20% 70% - 80% 
 

Έως 10% 

 
Η προκαταβολή θα καταβληθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου, εντός ενός μήνα από την υποβολή 
αίτησης από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου. Οι επόμενες πληρωμές θα καταβληθούν μετά την έγκριση 
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των ενδιάμεσων εκθέσεων του έργου και το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία έγκρισης. Η τελική 
πληρωμή θα καταβληθεί μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης και το αργότερο έναν μήνα από την 
ημερομηνία έγκρισης. 
 
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€). 
Οι αιτήσεις πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών) που αποστέλλονται από τον Φορέα 
Υλοποίησης του Έργου στον οργανισμό Innovation Norway θα είναι σε ευρώ (€). 
 

5 Διαδικασία υποβολής αίτησης 
Για να είναι επιλέξιμες, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στον οργανισμό Innovation Norway που είναι ο 
Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece», μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

• GR.Innovation@innovationnorway.no 
 
Στον τίτλο του θέματος να αναγράφεται το εξής: «GR-INNO – SGS2 Soft Measures – επωνυμία αιτούντος (στα 
αγγλικά)” 
 
 
Το Έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και τα υποδείγματα των υποχρεωτικών συνημμένων διατίθενται στον ιστότοπο του 
οργανισμού Innovation Norway https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation GreeceInnovation 
 
Στον ιστότοπο του Προγράμματος είναι διαθέσιμες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αίτησης. 
 

6 Ερωτήματα 
Ερωτήσεις ή ερωτήματα για περαιτέρω διευκρινίσεις αποστέλλονται γραπτώς — στα αγγλικά — στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος  GR.Innovation@innovationnorway.no. Τα ερωτήματα 
απαντώνται συνήθως εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. 

 
Σε ειδικό ιστότοπο του οργανισμού Innovation Norway θα δημοσιευτεί μια ενότητα Συχνών ερωτήσεων με 
βάση τα ερωτήματα που λαμβάνονται από υποψήφιους αιτούντες και εταίρους. Οι Συχνές ερωτήσεις 
ενημερώνονται σε τακτική βάση. 
 
Περισσότερες βασικές πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ και της 
Νορβηγίας διατίθενται στη διεύθυνση: www.eeagrants.org  

mailto:GR.Innovation@innovationnorway.no
https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
mailto:ro.innovation@innovationnorway.no
http://www.eeagrants.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Κατάλογος υποχρεωτικών εγγράφων 
 

1. Application form / Έντυπο αίτησης (υπόδειγμα) 

2. Detailed Activity Based Budget / Αναλυτικός προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων (υπόδειγμα).  

3. Σχετικά πιστοποιητικά καταχώρισης και καταστατικά έγγραφα 

a) Αιτούντες:  

ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις 

- Βεβαίωση έναρξης / μεταβολής εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια 
φορολογική αρχή.  
 
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  

- Δικαστική απόφαση για την ίδρυση του οργανισμού.  

- Τελευταίο εγκεκριμένο Καταστατικό.  

- Δικαστική απόφαση σχετικά με την τελευταία έκδοση του Καταστατικού (κατά περίπτωση). 

 

β) Εταίροι:  

- Πιστοποιητικό καταχώρισης (ή παρόμοιο) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή στη Δότρια 
Χώρα/Δικαιούχο Χώρα. 

 
4. Self-declaration of the Applicant (and Partner(s)) / Υπεύθυνη Δήλωση του Αιτούντα (και Εταίρου(ων) 

– εάν απαιτείται) (υπόδειγμα). 

5. Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διαχείρισης του έργου (υπόδειγμα). 

6. Letter of Commitment / Επιστολή δέσμευσης (υπόδειγμα). 

7. Draft Partnership Agreement / Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης (εάν απαιτείται) (υπόδειγμα).  

8. Expected Outcomes / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου (υπόδειγμα). 

9. Ισολογισμός και λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης (Απολογισμός) 2021 του Αιτούντα, με 

υπογραφή του Αιτούντα (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη) και αριθμό φορολογικού μητρώου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ουσιώδη έγγραφα 
 

Ακολουθεί ο κατάλογος των ουσιωδών εγγράφων για την παρούσα Πρόσκληση, τα οποία είναι 
διαθέσιμα στον ιστότοπό μας https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation 

 
1. Standard Terms and Conditions / Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις 

2. Guidelines on Cross-Cutting Issues / Κατευθυντήριες γραμμές για τα οριζόντια ζητήματα  

3. Communication Guidelines / Κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία  

4. Glossary of Terms / Γλωσσάρι όρων  

5. Guidelines for Detailed Budget / Κατευθυντήριες γραμμές για τον αναλυτικό προϋπολογισμό 

https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
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