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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
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Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» (εφεξής «το Πρόγραμμα») θα συμβάλλει στους γενικούς
στόχους των Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021 και, συγκεκριμένα, στη μείωση των
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην ενίσχυση των
διμερών σχέσεων μεταξύ των Χωρών ΕΖΕΣ ΕΟΧ και των Δικαιούχων Χωρών των Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ
και της Νορβηγίας. 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 στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία (εφεξής «οι Δότριες Χώρες») και την Ελλάδα, με βάση την επιχειρηματική ανάπτυξη και την
καινοτομία.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014 – 2021
ανάμεσα στην Ισλανδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Βασίλειο της Νορβηγίας και την Ελληνική
Δημοκρατία, ορίζει το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών (FMO) ως Διαχειριστή του Προγράμματος
και την Innovation Norway ως Διαχειριστή Ταμείου για το Πρόγραμμα. Όλη η επικοινωνία αναφορικά με
το Πρόγραμμα θα απευθύνεται στον Διαχειριστή Ταμείου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το
Πρόγραμμα
στη
διεύθυνση
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/business- development/greece--business-development-innovation-and-smes/

Διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων από τις παρούσες προσκλήσεις είναι
19.000.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε δύο Προγράμματα Επιχορηγήσεων:
Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα:
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων σε αυτό το πρόγραμμα επιχορηγήσεων
ανέρχεται σε 15.400.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται στους τρεις τομείς εστίασης του Προγράμματος με
βάση τα παρακάτω ενδεικτικά ποσά:
-

Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία: 6.500.000 ευρώ
Γαλάζια Ανάπτυξη: 6.500.000 ευρώ
ΤΠΕ: 2.400.000 ευρώ
Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS) 1:
Το συνολικό ποσό που διατίθεται για τη χρηματοδότηση έργων σε αυτό το πρόγραμμα
επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται στους τρεις τομείς
εστίασης του Προγράμματος με βάση τα παρακάτω ενδεικτικά ποσά:
•
•
•

Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία: 1.500.000 ευρώ
Γαλάζια Ανάπτυξη: 1.500.000 ευρώ
ΤΠΕ: 600.000 ευρώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και γλώσσα
Προκειμένου οι αιτήσεις να είναι επιλέξιμες, πρέπει να υποβληθούν στην Innovation Norway μέσω της
σχετικής ηλεκτρονικής πύλης υποβολής αιτήσεων, το αργότερο έως την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα
13.00, τοπική ώρα Ελλάδας.
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Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η αγγλική, δηλαδή, όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν στον Διαχειριστή Ταμείου στα αγγλικά. Τα επίσημα πιστοποιητικά και οι πιστοποιημένοι
ετήσιοι λογαριασμοί δύναται να υποβληθούν στα ελληνικά. Ο κατάλογος των υποχρεωτικών συνημμένων
εγγράφων, περιλαμβάνεται Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
Ο αιτών θα ενημερώνει τον Διαχειριστή Ταμείου για τυχόν συμμετοχή συμβούλων στη διαδικασία
κατάρτισης της αίτησης. Η ταυτότητα του(ων) συμβούλων(ων) θα γνωστοποιείται στο Έντυπο αίτησης.

1. Έργα και χρηματοδότηση έργων
Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα που προτείνονται από ελληνικές επιχειρήσεις σε έναν από τους
τρεις τομείς εστίασης: Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία, Γαλάζια Ανάπτυξη και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (εφεξής αναφερόμενες ως ΤΠΕ). Ο στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί η
ανάπτυξη και η υλοποίηση καινοτόμων πράσινων, γαλάζιων ή ΤΠΕ τεχνολογιών/προϊόντων, διαδικασιών
και λύσεων. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των έργων που χρηματοδοτούνται από τις παρούσες
προσκλήσεις είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στους
αναφερόμενους τομείς με τη μορφή της αύξησης του κύκλου εργασιών και του καθαρού λειτουργικού
κέρδους και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αναμένεται επίσης, ότι τα έργα θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, διαδικασιών και λύσεων, καθώς και στη μείωση
των εκπομπών CO2 και σε πιο ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής.
Η ομάδα στόχος του Προγράμματος είναι ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κυρίως οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν Εταίροι στα έργα, αλλά τα Έργα
Σύμπραξης ενθαρρύνονται, και θα λάβουν επιπλέον πόντους κατά την αξιολόγηση. Οι περισσότεροι
πόντοι θα δοθούν σε τυχόν συνεργασία με νομικά πρόσωπα από τις Δότριες Χώρες σε Έργα Σύμπραξης
με Δότριες Χώρες.
α) Ως Έργο Σύμπραξης με Δότριες Χώρες ορίζεται η συνεργασία μεταξύ ενός Αιτούντα (Φορέα
Προώθησης του Έργου) στην Ελλάδα και τουλάχιστον ενός νομικού προσώπου σε μία από τις Δότριες
Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) για την υλοποίηση ενός έργου, στο οποίο όλα τα νομικά
πρόσωπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και εκτελούν σημαντικές και συναφείς εργασίες για την
ολοκλήρωση του έργου. Αυτά τα έργα θα λάβουν επιπλέον πόντους κατά την αξιολόγηση των έργων. Για
να έχει δικαίωμα να λάβει αυτούς τους πόντους, ο Εταίρος από τη Δότρια Χώρα πρέπει να εμπλέκεται
ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου, ενώ πρέπει επίσης να έχει έναν
κοινό οικονομικό ή κοινωνικό στόχο με τον Φορέα Προώθησης του Έργου, ο οποίος πρόκειται να
επιτευχθεί με την υλοποίηση του έργου. Η απλή παροχή υπηρεσιών δεν αναγνωρίζεται ως Σύμπραξη
Έργου.
β) Ως Έργο Σύμπραξης ορίζεται η συνεργασία μεταξύ ενός Αιτούντα (Φορέα Προώθησης του Έργου) στην
Ελλάδα και τουλάχιστον ενός άλλου νομικού προσώπου στην Ελλάδα για την υλοποίηση ενός έργου, στο
οποίο όλα τα νομικά πρόσωπα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και εκτελούν σημαντικές και συναφείς
εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Εταίρος πρέπει να εμπλέκεται ενεργά και να συμβάλλει
αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου, ενώ πρέπει επίσης να έχει έναν κοινό οικονομικό ή
κοινωνικό στόχο με τον Φορέα Προώθησης του Έργου, ο οποίος πρόκειται να επιτευχθεί με την
υλοποίηση του έργου. Η απλή παροχή υπηρεσιών δεν θεωρείται Σύμπραξη Έργου.

1.1.

Επιλέξιμοι αιτούντες και εταίροι
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Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα στους τομείς εστίασης Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία,
Γαλάζια Ανάπτυξη και ΤΠΕ
Επιλέξιμοι αιτούντες: ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/3611 και μεγάλες
επιχειρήσεις με ποσοστό δημόσιας ιδιοκτησίας έως 25%, οι οποίες έχουν καταχωριστεί ως νομικά
πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις εμπορικές
εταιρείες και, συγκεκριμένα: με το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297/06-12.2005).
Ο Αιτών πρέπει να έχει ιδρυθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την καταληκτική προθεσμία αυτών των
προσκλήσεων.
Επιλέξιμοι εταίροι: Οποιοδήποτε πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εμπορικό ή μη, που έχει
καταχωριστεί ως νομικό πρόσωπο σε μία από τις Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) ή
στην Ελλάδα.
Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS 1) στους τομείς εστίασης Καινοτομία στην Πράσινη
Βιομηχανία, Γαλάζια Ανάπτυξη και ΤΠΕ
Επιλέξιμοι αιτούντες:
ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/3611, οι οποίες έχουν καταχωριστεί
ως νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία για τις εμπορικές εταιρείες και, συγκεκριμένα: με το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α'
297/06-12.2005) 1.
Ο Αιτών πρέπει να έχει ιδρυθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την καταληκτική προθεσμία αυτών των
προσκλήσεων.
Επιλέξιμοι εταίροι: Οποιοδήποτε πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εμπορικό ή μη, που έχει
καταχωριστεί ως νομικό πρόσωπο σε μία από τις Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) ή
στην Ελλάδα.
Συμπληρωματικά κριτήρια για τους Αιτούντες και τους Εταίρους
α) ο(οι) Αιτών(ούντες) και ο(οι) Εταίρος(οι) καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που υπογράφουν
την αίτηση, πρέπει να έχουν λευκό ποινικό και φορολογικό μητρώο,
β) η κύρια δραστηριότητα του(ων) Εταίρου(ων) πρέπει να σχετίζεται στενά με τις δραστηριότητες στις
οποίες πρόκειται να συμβάλλει,
γ) 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 τις παρούσες προσκλήσεις δημοσιεύεται υπόδειγμα της Σύμβασης Σύμπραξης.
Επιπλέον, οι αιτούντες δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εάν:
α) 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
11
Το κείμενο της Σύστασης διατίθεται στη διεύθυνση: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF.
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τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών που αφορούν τα εν λόγω
θέματα 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 αίτηση έργου στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
1.2.1 Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα στους τομείς εστίασης Καινοτομία στην Πράσινη
Βιομηχανία, Γαλάζια Ανάπτυξη και ΤΠΕ
Το εν λόγω καθεστώς μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε έργα για την ανάπτυξη και την
υλοποίηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση
χρηματοδότησης σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:
Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία
1. Ανάπτυξη, υλοποίηση και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον,
2. Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών,
3. Ανάπτυξη και υλοποίηση «περισσότερο πράσινων» διαδικασιών παραγωγής.
Τα έργα που αφορούν την Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους
ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα πρέπει να μπορούν να αποφέρουν θετική αλλαγή για τον Αιτούντα τουλάχιστον στους δύο
αυτούς υποχρεωτικούς δείκτες, οι οποίοι είναι οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να επιλεγούν στο
έντυπο αποτελεσμάτων.
Τα έργα που αφορούν την Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε
περισσότερους από τους ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων,
β) Υλοποίηση καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
μπορούν να επιλεγούν προαιρετικοί δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».
Γαλάζια Ανάπτυξη
1. Ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας,
2. Ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές,
3. Ανάπτυξη και επενδύσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό,
4. Ανάπτυξη και επενδύσεις στη γαλάζια βιοτεχνολογία,
5. Ανάπτυξη και επενδύσεις στην εξόρυξη βαθέων υδάτων σε μεταλλευτικούς πόρους του θαλάσσιου
βυθού,
6. Ανάπτυξη λύσεων γαλάζιας ενέργειας,
7. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
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8. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με τα θαλάσσια απορρίμματα,
9. Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την υδροδότηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης.
Τα έργα που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους ακόλουθους δείκτες
αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα πρέπει να μπορούν να αποφέρουν θετική αλλαγή για τον Αιτούντα τουλάχιστον στους δύο
αυτούς υποχρεωτικούς δείκτες, οι οποίοι είναι οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να επιλεγούν στο
έντυπο αποτελεσμάτων.
Τα έργα που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε περισσότερους
από τους ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη γαλάζιων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων,
β) Υλοποίηση γαλάζιων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
μπορούν να επιλεγούν προαιρετικοί δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».
ΤΠΕ
1. Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ,
2. Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων με τη χρήση στοιχείων ΤΠΕ,
Τα έργα πρέπει να εντάσσονται στους εξής τομείς:
- Αυτοματισμοί — λύσεις που υποκαθιστούν τις ανθρώπινες προσπάθειες,
- Πληροφορική — λύσεις που καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες ευκολότερα διαθέσιμες,
- Μετασχηματισμός — λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
επιχειρηματικών μοντέλων.
Τα έργα που αφορούν τις ΤΠΕ πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα που αφορούν την ΤΠΕ πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε περισσότερους από τους
ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ,
β) Υλοποίηση τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
προαιρετικά μπορούν να επιλεγούν δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».
1.2.2. Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS 1) στους τομείς εστίασης της Καινοτομίας
στην Πράσινη Βιομηχανία, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ
Οι παρούσες προσκλήσεις μπορεί να παρέχουν υποστήριξη σε έργα για την ανάπτυξη και την
υλοποίηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση
χρηματοδότησης σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:
Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία
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1. Ανάπτυξη, υλοποίηση και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον,
2. Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών,
3. Ανάπτυξη και υλοποίηση «περισσότερο πράσινων» διαδικασιών παραγωγής.
Τα έργα που αφορούν την Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους
ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα πρέπει να μπορούν να αποφέρουν θετική αλλαγή για τον Αιτούντα τουλάχιστον στους δύο
αυτούς υποχρεωτικούς δείκτες, οι οποίοι είναι οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να επιλεγούν στο
έντυπο αποτελεσμάτων.
Τα έργα που αφορούν την Καινοτομία στην Πράσινη Βιομηχανία πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε
έναν ή σε περισσότερους από τους ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων,
β) Υλοποίηση καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
μπορούν να επιλεγούν προαιρετικοί δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».
Γαλάζια Ανάπτυξη
1 Ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας,
2 Ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές,
3 Ανάπτυξη και επενδύσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό,
4 Ανάπτυξη και επενδύσεις στη γαλάζια βιοτεχνολογία,
5 Ανάπτυξη και επενδύσεις σε μεταλλευτικούς πόρους του
θαλάσσιου βυθού,
6 Ανάπτυξη λύσεων γαλάζιας ενέργειας,
7 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
8 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που σχετίζονται με τα θαλάσσια απορρίμματα,
9 Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την υδροδότηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης.
Τα έργα που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους ακόλουθους δείκτες
αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα πρέπει να μπορούν να αποφέρουν θετική αλλαγή για τον Αιτούντα τουλάχιστον στους δύο
αυτούς υποχρεωτικούς δείκτες, οι οποίοι είναι οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να επιλεγούν στο
έντυπο αποτελεσμάτων.
Τα έργα που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε περισσότερους
από τους ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη γαλάζιων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων,
β) Υλοποίηση γαλάζιων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
προαιρετικά
μπορούν να επιλεγούν δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».
ΤΠΕ
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1. Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ,
2. Ανάπτυξη προϊόντων/διαδικασιών/λύσεων με τη χρήση στοιχείων ΤΠΕ,
Τα έργα πρέπει να εντάσσονται στους εξής τομείς:
- Αυτοματισμοί — λύσεις που υποκαθιστούν τις ανθρώπινες προσπάθειες,
- Πληροφορική — λύσεις που καθιστούν τις σχετικές πληροφορίες ευκολότερα διαθέσιμες,
- Μετασχηματισμός — λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
επιχειρηματικών μοντέλων.
Τα έργα που αφορούν την ΤΠΕ πρέπει να συμβάλλουν άμεσα στους ακόλουθους δείκτες αποτελεσμάτων:
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών
₋ Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση του καθαρού λειτουργικού κέρδους
Τα έργα που αφορούν την ΤΠΕ πρέπει να συμβάλλουν άμεσα σε έναν ή σε περισσότερους από τους
ακόλουθους δείκτες εκροών:
α) Ανάπτυξη τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ,
β) Υλοποίηση τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων ΤΠΕ (νέων για την επιχείρηση)
Πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες εκροών στο έντυπο εκροών. Επιπλέον,
προαιρετικά μπορούν να επιλεγούν δείκτες, όπως «Δημιουργία θέσεων εργασίας».

1.3 Ελάχιστο και μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο
Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα στους τομείς εστίασης της Καινοτομίας στην Πράσινη
Βιομηχανία, Γαλάζιας Ανάπτυξης και ΤΠΕ
Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 200.000 ευρώ.
Το μέγιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 1.500.000 ευρώ.
Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων (SGS 1) στους τομείς εστίασης της Καινοτομίας στην
Πράσινη Βιομηχανία, Γαλάζιας Ανάπτυξης και ΤΠΕ
Το ελάχιστο ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης είναι 50.000 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 (φύση χορηγούμενης κρατικής ενίσχυσης, μέγεθος
αιτούσας οντότητας και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού που
αφορούν το αντίστοιχο έργο). Θα τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και
τις κρατικές ενισχύσεις, τόσο οι διαδικαστικοί όσο και οι ουσιαστικοί.
Ο Αιτών (Φορέας Προώθησης του Έργου) θα εξασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση του έργου. Ο Φορέας
Προώθησης του Έργου (ή/και ο(οι) Εταίρος(οι) του Έργου) θα παρέχει ή θα λαμβάνει την υπόλοιπη
συγχρηματοδότηση με τη μορφή μετρητών. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου,
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συμπεριλαμβανομένων των εργατοωρών, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της απαιτούμενης
συγχρηματοδότησης. Η συνεισφορά σε είδος δεν είναι αποδεκτή ως συγχρηματοδότηση.
1.4.1 Πιθανή εγγύηση για τραπεζική συγχρηματοδότηση
Η επιχορήγηση που παρέχεται από το παρόν Πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ένα ξεχωριστό και
ανεξάρτητο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων, υπό την διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(τέως ΕΤΕΑΝ Α.Ε), ώστε να εξασφαλιστεί τραπεζική συγχρηματοδότηση του έργου. Εάν ο Αιτών ζητήσει
Εγγύηση για εξασφάλιση τραπεζικής συγχρηματοδότησης του έργου, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να
συμπεριληφθούν στο Έντυπο αίτησης, στην ενότητα για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης (Σχόλια για το
πρόγραμμα χρηματοδότησης).
Εάν ο Διαχειριστής Ταμείου αποφασίσει να παράσχει επιχορήγηση στον Αιτούντα, και ο Αιτών έχει
ζητήσει Εγγύηση για εξασφάλιση τραπεζικής συγχρηματοδότησης του έργου, η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα θα διενεργήσει τους πιστωτικούς ελέγχους του Αιτούντα και των πιθανών Ελλήνων εταίρων. Ο
Διαχειριστής Ταμείου θα παράσχει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
που υποβάλλονται από τον Αιτούντα, για τον λόγο αυτό. Οι Αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση για λήψη
Εγγύησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ,μέσω της αίτησής τους στον Διαχειριστή Ταμείου,
εξουσιοδοτούν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να διενεργήσει τους εν λόγω ελέγχους των στοιχείων
τους. Εάν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγκρίνει την αίτηση για τη λήψη Εγγύησης, οι πληροφορίες
αυτές θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση Έργου που θα υπογραφεί μεταξύ του Διαχειριστή Ταμείου και
του Αιτούντα. Επιπλέον, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εκδώσει έγγραφο Πρόθεσης Παροχής
Εγγύησης προς τον Αιτούντα. Το έγγραφο αυτό θα μετατραπεί σε ενεργή Πράξη Εγγύησης από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα όταν η τράπεζα εγκρίνει το αντίστοιχο δάνειο.
Το ποσό του δανείου θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 40% του συνολικού επιλέξιμου ποσού
του έργου, με ελάχιστο ποσό τις 25.000 ευρώ και ανώτατο ποσό το 1.000.000 ευρώ. Η παρεχόμενη
Εγγύηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ποσού του δανείου: Η υπόλοιπη συγχρηματοδότηση των
έργων θα πρέπει να ληφθεί από άλλες πηγές. Εάν η αίτηση για λήψη Εγγύησης δεν εγκριθεί, ο Αιτών θα
έχει στη διάθεσή του τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου να τεκμηριώσει την πλήρη συγχρηματοδότηση
του έργου, από άλλες πηγές.
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που αφορούν το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων,
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
https://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx.

1.4.2 – Υπολογισμός ποσοστού επιχορήγησης
Για τις επιχειρήσεις, το ποσοστό επιχορήγησης θα καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του
Κανονισμού 651/2014 2 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 τον Κανονισμό 2017/1084 της Επιτροπής.
Για τις παρούσες προσκλήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων:
1. Περιφερειακές ενισχύσεις, άρθρα 13 και 14 — ποσοστό επιχορήγησης σύμφωνα με τον Περιφερειακό
Χάρτη για την Ελλάδα
Γνωστός και ως γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία [ΓΚΑΚ] https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN.

2
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-

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα
(2014-2020) για την περίοδο 2017-2020 3, στις ΜΜΕ μπορεί να χορηγηθεί πριμοδότηση μεταξύ
10% και 20% των επιλέξιμων δαπανών.

2. Ενισχύσεις σε ΜΜΕ, άρθρα 17 — 19
- Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ: η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 20% των επιλέξιμων
δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων και έως 10% των επιλέξιμων δαπανών στην
περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων,
- Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες υπέρ ΜΜΕ: η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 50%
των επιλέξιμων δαπανών,
- Ενισχύσεις σε ΜΜΕ για συμμετοχή σε εκθέσεις: η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 50% των
επιλέξιμων δαπανών.
3. Έρευνα,
Ανάπτυξη
και
Καινοτομία
(άρθρο 25) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι
- 50% των επιλέξιμων δαπανών για βιομηχανική έρευνα
- 25 % των επιλέξιμων δαπανών για πειραματική ανάπτυξη
με δυνατότητα αύξησης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης έως 80 % των επιλέξιμων δαπανών ως εξής:
(α) κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες
μονάδες για μικρές επιχειρήσεις,
(β) (κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις που
αναφέρονται στον Κανονισμό:
«(i) το έργο προβλέπει αποτελεσματική συνεργασία:
— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ, ή πραγματοποιείται σε
τουλάχιστον δύο Κράτη Μέλη ή σε ένα Κράτος Μέλος και σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος της
Συμφωνίας ΕΟΧ, και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν αναλαμβάνει άνω του 70% των
επιλέξιμων δαπανών, ή
— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν
δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους,
(ii) τα αποτελέσματα του έργου γνωστοποιούνται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων,
αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης ή δωρεάν ή ανοικτού λογισμικού.»
4. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, άρθρο 31
- Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 50% των επιλέξιμων δαπανών με δυνατότητα αύξησης ως εξής:
(α) Κατά 10 %, εάν η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται σε εργαζομένους με αναπηρία ή
σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,
(β) Κατά 10 %, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20%, εάν η
ενίσχυση χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις
- Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για έργα στον τομέα
των θαλάσσιων μεταφορών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι
εκπαιδευόμενοι δεν είναι ενεργά μέλη του πληρώματος, αλλά είναι υπεράριθμοι επί του πλοίου
και (β) η εκπαίδευση πραγματοποιείται επί πλοίων που είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος, άρθρα 36 - 38
- Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την
αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων — η μέγιστη
3
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020
ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265640/265640_1866340_87_2.pdf. Στις ΜΜΕ μπορεί να χορηγηθεί
πριμοδότηση μεταξύ 10% και 20% των επιλέξιμων δαπανών.
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ένταση ενίσχυσης είναι 40% των επιλέξιμων δαπανών με δυνατότητα αύξησης:
(α) κατά 10% για τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για
τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις
(β) 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 107(3)(α) της Συνθήκης και κατά 5% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (3)(γ) της Συνθήκης
Επενδυτική ενίσχυση για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα — η
μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι:
(α) 20% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις, 15% των επιλέξιμων δαπανών για
μεσαίες επιχειρήσεις και 10% των επιλέξιμων δαπανών για μεγάλες επιχειρήσεις, εάν η
υλοποίηση και η ολοκλήρωση της επένδυσης πραγματοποιηθούν πάνω από τρία έτη πριν από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ενωσιακού προτύπου,
(β) 15% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις, 10% των επιλέξιμων δαπανών για
μεσαίες επιχειρήσεις και 5% των επιλέξιμων δαπανών για μεγάλες επιχειρήσεις, εάν η
υλοποίηση και η ολοκλήρωση της επένδυσης πραγματοποιηθούν από ένα έως τρία έτη πριν από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ενωσιακού προτύπου.
Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107(3)(α) της Συνθήκης και κατά 5% για επενδύσεις σε
ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (3)(γ) της Συνθήκης
Επενδυτική ενίσχυση για μέτρα ενεργειακής απόδοσης — μέγιστη ένταση ενίσχυσης 30% των
επιλέξιμων δαπανών με δυνατότητα αύξησης:
(α) κατά 20% για τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 % για τις
ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. (β) 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες
περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107(3)(α) της Συνθήκης και κατά 5% για
επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (3)(γ) της
Συνθήκης.

Κατ’ εξαίρεση, η χρηματοδοτική στήριξη θα χορηγείται ως στήριξη ήσσονος σημασίας σε μια μοναδική
επιχείρηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (ανώτατο όριο 200.000
ευρώ για τρία οικονομικά έτη).

1.5 Επιλέξιμες δαπάνες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών για ένα συγκεκριμένο έργο θα γίνει με βάση την
ισχύουσα νομική βάση για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι διατάξεις
επιλεξιμότητας της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις είναι πιο εκτεταμένες από τις κατωτέρω
λεπτομερείς διατάξεις επιλεξιμότητας, θα υπερισχύει το κείμενο αυτών των προσκλήσεων.

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 δεν πρέπει να υπερβαίνει
την 30η Απριλίου 2024. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά από την εν λόγω καταληκτική
ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμες.
1.5.2.

Γενικές αρχές επιλεξιμότητας
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Επιλέξιμες δαπάνες των έργων αποτελούν οι πραγματικές δαπάνες του Φορέα Προώθησης του
Έργου ή του Εταίρου του Έργου και 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
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 Προώθησης 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 και η απόσβεση εξοπλισμού θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν
καταχωρούνται στους λογαριασμούς του Φορέα Προώθησης του Έργου και/ή του Εταίρου του Έργου.
Οι διαδικασίες λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου του Φορέα Προώθησης 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

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες
Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες για ένα έργο είναι αυτές που προσδιορίζονται από τον Φορέα Προώθησης
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 Προώθησης του Έργου και του Εταίρου του Έργου
β) Οδοιπορικά και έξοδα διαμονής του προσωπικού και των εθελοντών που συμμετέχουν στο
έργο, εφόσον συνάδουν με τις συνήθεις πρακτικές του Φορέα Προώθησης του Έργου και του
Εταίρου του Έργου για τις ταξιδιωτικές δαπάνες
γ) Δαπάνες νέου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εφόσον η απόσβεσή τους γίνεται σύμφωνα με
τις γενικά αποδεκτές λογιστικές Αρχές που ισχύουν για τον Φορέα Προώθησης του Έργου και
είναι γενικά αποδεκτές για είδη του ιδίου είδους. Ο Διαχειριστής Ταμείου μπορεί να
συνυπολογίσει μόνον το μέρος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του έργου και στο
ποσοστό πραγματικής χρήσης για τους σκοπούς του έργου. Εάν ο Διαχειριστής Ταμείου κρίνει
ότι ο εξοπλισμός αποτελεί αναπόσπαστο και αναγκαίο στοιχείο για την επίτευξη των
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αποτελεσμάτων του έργου, μπορεί να είναι επιλέξιμη η συνολική τιμή αγοράς του εν λόγω
εξοπλισμού.
δ) Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες, εφόσον είναι αναγνωρίσιμες και καταλογίζονται στο
συγκεκριμένο έργο,
ε) Δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει φορέας προώθησης ενός
έργου για τους σκοπούς της εκτέλεσης του έργου, εφόσον η ανάθεση συνάδει με τους
ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις,
στ) Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από απαιτήσεις που επιβάλλει η σύμβαση έργου για κάθε
έργο.
Όταν είναι επιλέξιμη η συνολική τιμή αγοράς του εξοπλισμού σύμφωνα με το τμήμα 1.5.3.1,
παράγραφος 1 στοιχείο (γ) Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες, ο Φορέας Προώθησης του Έργου:
α) διατηρεί τον εξοπλισμό στην ιδιοκτησία του για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά την
ολοκλήρωση του έργου και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προς όφελος των γενικών
στόχων του έργου για την ίδια περίοδο,
β) διατηρεί τον εξοπλισμό επαρκώς ασφαλισμένο έναντι ζημιών, όπως πυρκαγιά, κλοπή ή άλλα
συνήθως ασφαλίσιμα συμβάντα, τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και για τουλάχιστον
πέντε έτη μετά την ολοκλήρωσή του, και
γ) διαθέτει κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τουλάχιστον πέντε έτη μετά
την ολοκλήρωση του έργου.
Αγορά ακινήτων και οικοπέδων
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων, το κόστος αγοράς ακίνητης
περιουσίας, δηλαδή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή και των σχετικών
δικαιωμάτων επί του οικοπέδου, στο οποίο έχουν κατασκευαστεί, καθώς και των μη οικοδομημένων
οικοπέδων, μπορεί να είναι επιλέξιμο υπό τους ακόλουθους όρους:
α) υπάρχει άμεσος συσχετισμός ανάμεσα στην αγορά και τους στόχους του έργου,
β) η αγορά ακινήτων ή/και οικοπέδων δεν δύναται να αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 10% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου, εκτός εάν ορίζεται ρητά υψηλότερο ποσοστό στην
απόφαση παροχής της επιχορήγησης του έργου,
γ) πριν από την αγορά, θα εκδοθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευμένο εκτιμητή ή δεόντως
εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που να επιβεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την
αγοραία αξία και είναι απαλλαγμένη από όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά ενυπόθηκα δάνεια και
άλλες υποχρεώσεις, ιδίως σε σχέση με ζημίες που σχετίζονται με τη ρύπανση. Σε περίπτωση αγοράς
ακινήτων, το πιστοποιητικό πρέπει είτε να επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω κτίριο πληροί τους εθνικούς
κανονισμούς, είτε να προσδιορίζει τα στοιχεία που δεν συνάδουν με τους εθνικούς κανονισμούς και
τα οποία πρέπει να διορθωθούν από τον Φορέα Προώθησης του Έργου στο πλαίσιο του έργου,
δ) τα ακίνητα ή/και τα οικόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό και για την περίοδο που
καθορίζονται στην απόφαση παροχής της επιχορήγησης του έργου. Πριν από την ολοκλήρωση του
έργου, πρέπει να μεταβιβαστεί η κυριότητα στον Φορέα Προώθησης του Έργου ή σε αυτούς που
ορίζονται ρητά από τον Φορέα Προώθησης του Έργου στην αίτηση έργου ως αποδέκτες των
ακινήτων ή/και των οικοπέδων. Τα ακίνητα ή/και τα οικόπεδα δεν δύναται να πωληθούν, να
εκμισθωθούν ή να υποθηκευτούν για διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή για
μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση έργου. Το Γραφείο Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών (FMO) μπορεί να άρει τον εν λόγω περιορισμό, εάν αυτός θα οδηγούσε σε
απρόβλεπτη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τον Φορέα Προώθησης του Έργου.
ε) τα ακίνητα ή/και τα οικόπεδα δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συμμόρφωση με τους στόχους
του έργου. Ειδικότερα, τα κτίρια μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών
δημόσιας διοίκησης μόνον όταν η χρήση αυτή συνάδει με τον στόχο του έργου, και
στ) η αγορά των ακινήτων ή/και των οικοπέδων εγκρίνεται ρητά από τον Διαχειριστή Ταμείου πριν από
την αγορά, είτε στη σύμβαση έργου είτε με μεταγενέστερη απόφαση.
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Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο στοιχείο δ) ισχύουν και για τα κτίρια που κατασκευάζονται ή
ανακατασκευάζονται με χρηματοδοτική συνεισφορά από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ
ή/και τους νορβηγικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 2014-2021.
Οι δαπάνες για την προετοιμασία και την κατασκευή του εργοταξίου που απαιτείται για την υλοποίηση
του έργου μπορούν να είναι επιλέξιμες.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ακίνητα ή/και οικόπεδα που ανήκουν ήδη, άμεσα ή
έμμεσα, στον Φορέα Προώθησης του Έργου ή αγορά ακινήτων ή/και οικοπέδων, άμεσα ή έμμεσα, από
τον Εταίρο του Έργου ή από δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αγορά ακινήτων
ή/και οικοπέδων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα ακίνητα ή/και τα οικόπεδα δεν επιτρέπεται να έχουν
λάβει εθνική ή εξωτερική επιχορήγηση κατά τα τελευταία 10 έτη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε διπλή χρηματοδότηση.
Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες στα έργα (γενικά έξοδα)
Έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον Φορέα
Προώθησης 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 αντιστοιχούν σε δίκαιη κατανομή των
συνολικών γενικών εξόδων του Φορέα Προώθησης του Έργου ή του Εταίρου του Έργου. Μπορούν να
προσδιοριστούν με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
α) με βάση το πραγματικό έμμεσο κόστος για τους φορείς προώθησης του έργου και τους
εταίρους του έργου που διαθέτουν αναλυτικό λογιστικό σύστημα για τον προσδιορισμό
των έμμεσων δαπανών τους όπως υποδεικνύεται παραπάνω,
ο Φορέας Προώθησης Έργου και οι Εταίροι Έργου μπορούν να επιλέξουν ένα 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 προώθησης 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 προώθησης έργων,
β) ο φορέας προώθησης έργου και οι εταίροι έργου μπορούν να επιλέξουν ένα κατ' αποκοπή
ποσοστό έως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού,
γ) σε περίπτωση έργων που περιλαμβάνουν ερευνητική συνιστώσα, οι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες
μπορούν να καθοριστούν με την εφαρμογή ενός κατ' αποκοπή ποσοστού 25% επί του συνόλου
των 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 Προώθησης του Έργου ή του Εταίρου του
Έργου.
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,
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δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

2.

συναλλαγματικές ζημίες,
ανακτήσιμος ΦΠΑ,
δαπάνες που καλύπτονται από άλλες πηγές,
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, και
υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες.

Αξιολόγηση έργων και διαδικασία επιλογής

Ο Διαχειριστής Ταμείου θα ελέγξει την πλήρωση των διοικητικών κριτηρίων και των κριτηρίων
επιλεξιμότητας που περιέχονται στις παρούσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση
αιτήσεων που δεν πληρούν τα διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο Διαχειριστής
Ταμείου θα επικοινωνήσει με τον Αιτούντα, για να διευκρινιστούν οι παρεχόμενες πληροφορίες ή για να
ζητήσει την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Οι αιτούντες θα έχουν στη διάθεσή τους δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες, για να υποβάλουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε
γλώσσα πέραν της αγγλικής, θα απορρίπτονται αυτομάτως.
Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και του ελέγχου επιλεξιμότητας, όλοι οι Αιτούντες θα
ενημερώνονται εγγράφως για την κατάσταση του έργου τους.
Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα διοικητικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα αξιολογούνται
περαιτέρω από εμπειρογνώμονες του Διαχειριστή Ταμείου. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν τα έργα
με βάση τα κριτήρια επιλογής που περιέχονται στις παρούσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Εάν
είναι απαραίτητο, ο Διαχειριστής Ταμείου δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη κατά
περίπτωση. Όλες οι προεπιλεγείσες αιτήσεις έργων θα αποτελέσουν αντικείμενο επιτόπιων επισκέψεων
από ομάδα που θα συγκροτηθεί από την Innovation Norway πριν από την κατάρτιση του πίνακα
κατάταξης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων θα καταγραφούν σε κατάλογοκατάταξης που
θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης για την επιτροπή επιλογής της Innovation Norway. Η επιτροπή
επιλογής θα λάβει την τελική απόφαση για την απόρριψη ή την έγκριση των αιτήσεων.
Σε αυτό το στάδιο, όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις, με τις οποίες ζητείται Εγγύηση για την εξασφάλιση
τραπεζικού δανείου, θα διαβιβαστούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη σχετική διαδικασία
αξιολόγησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα και την απόφαση
παροχής των επιχορηγήσεων θα κοινοποιηθούν στους Αιτούντες, και οι θετικές αποφάσεις θα
δημοσιευτούν στο διαδίκτυο.

2.1.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις έργων θα αξιολογηθούν με βάση ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής. Τα εν λόγω κριτήρια
βασίζονται στους στόχους και τα αποτελέσματα που επιδιώκει το Πρόγραμμα. Οι στόχοι και οι Αρχές της
χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων, καθώς και της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν οριζόντια ζητήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας
αξιολόγησης.
Τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλογής χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Τυπικά/διοικητικά κριτήρια
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-

-

Το Έντυπο αίτησης έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις παρούσες
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, στις Οδηγίες για το έντυπο
αίτησης και σε όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.· Τα
πιστοποιητικά που εκδίδουν οι εθνικές Αρχές και οι πιστοποιημένοι οικονομικοί ετήσιοι
λογαριασμοί που εκδίδονται στην ελληνική γλώσσα μπορούν να υποβάλλονται στα ελληνικά. Για
τα υπόλοιπα έγγραφα, απαιτείται ελεύθερη μετάφραση στα αγγλικά.
Έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο ηλεκτρονικό Έντυπο αίτησης (που αντιστοιχεί στον τύπο του
προγράμματος και τον τύπο του Αιτούντα).

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας
α) Αιτών (και Εταίρος(οι))
- Ο αιτών είναι εγγεγραμμένος ως νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και η οικονομική οντότητα είναι
εγγεγραμμένη σε μία από τις κατηγορίες επιλέξιμων αιτούντων για το σχετικό πρόγραμμα
επιχορήγησης (Πρόγραμμα για μεμονωμένα έργα ή Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων), όπως
αναφέρεται στις παρούσες προσκλήσεις,
- Ο Αιτών έχει συσταθεί για τουλάχιστον τη χρονική περίοδο που ορίζεται στις παρούσες
Προσκλήσεις, στην ενότητα 1.1, Επιλέξιμοι αιτούντες και εταίροι,
- Ο(οι) εταίρος(οι) έχει(ουν) συσταθεί ως νομική οντότητα στην Ελλάδα ή σε μία από τις Δότριες
Χώρες,
- Η κύρια δραστηριότητα του(ων) Εταίρου(ων) σχετίζεται στενά με τις δραστηριότητες
στις οποίες πρόκειται να συμβάλλει,
- Εάν πρόκειται για Σχέδιο Σύμπραξης, έχει επισυναφθεί στο Έντυπο αίτησης ένα σχέδιο
Σύμβασης Σύμπραξης,
- Ο Αιτών και ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπογράφουν την Αίτηση πρέπει να έχουν λευκό
ποινικό και φορολογικό μητρώο,
- Ο(οι) Εταίρος(οι) και ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπογράφουν τη Σύμβαση Σύμπραξης πρέπει
να έχουν λευκό ποινικό και φορολογικό μητρώο.
- Ο Αιτών δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση.
-

β) Έργο
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται σε έναν από τους τρεις (3) τομείς εστίασης αυτών των
προσκλήσεων και εμπίπτει στις επιλέξιμες δραστηριότητες που ορίζονται στο κείμενο της
παρούσας πρόσκλησης
Τηρούνται τα μέγιστα και τα ελάχιστα ποσά επιχορήγησης και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης
Η περίοδος υλοποίησης του έργου δεν υπερβαίνει την προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών
που αναφέρεται στις παρούσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Από τις αιτήσεις δεν προκύπτει επικάλυψη/διπλή χρηματοδότηση από ΕΕ/ΕΟΧ/Διεθνή
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/διμερείς ή άλλες πηγές για παρόμοιο έργο
Το έργο συμμορφώνεται τόσο με την ενωσιακή όσο και με την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας
(συγκεκριμένα για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις)
Συμμόρφωση με τα σχέδια — το έργο συμμορφώνεται με τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές πολιτικές, τις στρατηγικές, τα σχέδια και τα προγράμματα στην Ελλάδα
Επίδραση ως κίνητρο — οι εργασίες για το έργο δεν ξεκίνησαν πριν από την υποβολή της
τρέχουσας αίτησης επιχορήγησης.

3. Τεχνικά και οικονομικά κριτήρια επιλογής
-

Συνάφεια - Ο βαθμός στον οποίο το έργο πληροί τα ειδικά αναμενόμενα αποτελέσματα του
Προγράμματος και τις επιλέξιμες δραστηριότητες που καθορίζονται στις παρούσες
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-

-

-

-

-

-

-

-

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Τεχνική βιωσιμότητα και εφικτότητα - Ο βαθμός στον οποίο είναι ώριμο το έργο , δηλ. τεχνικά
βιώσιμο και εφικτό από πλευράς τεχνικής λύσης, πληροί τους στόχους και τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα του έργου, ο Αιτών έχει την τεχνική/τεχνολογική ικανότητα να υλοποιήσει το
έργο, χρονοδιάγραμμα
Επίπεδο καινοτομίας – Ο βαθμός στον οποίο το έργο περιλαμβάνει καινοτομία σε
επιχειρησιακό, τομεακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο
Επίδραση στην υλοποίηση - Ο βαθμός στον οποίο το έργο δεν θα εκτελεστεί χωρίς επιχορήγηση
Εσωτερικοί παράγοντες - Ο βαθμός στον οποίο ο Αιτών (και ο(οι) Εταίρος(οι) διαθέτει(ουν) τους
απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του έργου· οι εσωτερικοί παράγοντες είναι οι
παράγοντες επί των οποίων ο Αιτών μπορεί να επηρεάσει τις στρατηγικές επιλογές (βασικοί
πόροι, βασικές δραστηριότητες, παραγωγή κ.λπ.)
Χρηματοοικονομική ικανότητα και λειτουργικός κίνδυνος - Ο βαθμός στον οποίο ο Αιτών (και
οι ενδεχόμενοι Εταίροι) διαθέτει(ουν) την αναγκαία συγχρηματοδότηση και τη χρηματοδοτική
ικανότητα για την υλοποίηση του έργου και την υποστήριξη των δαπανών του. Λειτουργικός
κίνδυνος — αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του Αιτούντα και της ικανότητας
εξυπηρέτησης του χρέους
Εκτιμήσεις κόστους και χρηματοδότηση - Ο βαθμός στον οποίο το έργο έχει σαφείς και επαρκώς
τεκμηριωμένες εκτιμήσεις κόστους και σχέδιο χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός έχει
καταρτιστεί σωστά και έχει συσχετιστεί με τις δραστηριότητες του έργου, τους διαθέσιμους και
τους εκτιμώμενους πόρους.
Καθεστώς ΔΔΙ (Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) - Οι άυλοι πόροι που είναι διαθέσιμοι για το
προτεινόμενο έργο
Δυναμικό αγοράς και ανταγωνιστικότητα - Ποιότητα της ανάλυσης της αγοράς με βάση την
ισορροπία ζήτησης και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών
Κερδοφορία έργου – Ο βαθμός στον οποίο το έργο έχει δυνατότητες κερδοφορίας
Ορθή επιχειρηματική πρακτική - Ο βαθμός στον οποίο ο Αιτών (και ο(οι) Εταίρος(οι)
τηρεί(ούν) την ορθή επιχειρηματική πρακτική, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές
του ΟΟΣΑ και στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς
(πρωτοβουλίες σε επίπεδο Αιτούντα)
Κίνδυνοι έργου - Ο βαθμός στον οποίο το έργο υποστηρίζεται επαρκώς από σχέδιο διαχείρισης
κινδύνων
Βιωσιμότητα – Το έργο περιλαμβάνει σαφή μέτρα βιωσιμότητας, π.χ. για τη βιωσιμότητα του
έργου μετά την ημερομηνία υλοποίησης
Γενικοί στόχοι - Ο βαθμός στον οποίο το έργο συμβάλλει στους γενικούς στόχους των
επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την περίοδο 2014-2021 (μείωση των οικονομικών
και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Δικαιούχου
Χώρας και της(ων) Δότριας(ιών) Χώρας(ών)
Ποιότητα της διμερούς σύμπραξης (εάν απαιτείται) – Ο βαθμός στον οποίο η Σύμβαση
Σύμπραξης περιλαμβάνει σαφή καταμερισμό των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και έχουν
συμφωνηθεί οι ταμειακές ροές. Αξιολόγηση της συμμετοχής του Εταίρου στην προετοιμασία,
στην υλοποίηση και την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του έργου έργων. Κάθε εταίρος έχει
σημαντική συμβολή στις δραστηριότητες του έργου.
Οριζόντια ζητήματα - Ο βαθμός στον οποίο το έργο συμμορφώνεται με τα σχετικά οριζόντια
ζητήματα που προσδιορίζονται στο Έντυπο αίτησης: χρηστή διακυβέρνηση και ορθή
επιχειρηματική πρακτική, βιώσιμη ανάπτυξη και ισότητα των φύλων.
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις - Ο βαθμός στον οποίο το έργο έχει προστιθέμενη αξία,
δηλαδή η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα.
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2.2.

Επιλογή και χορήγηση

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής θα αξιολογηθούν με βαθμολογία από 0 έως 6 βαθμούς (ο 0 χαμηλότερος,
6 ο υψηλότερος). Η βαθμολόγηση θα αποτελέσει τη βάση για ένα προφίλ αξιολόγησης. Καθένα από τα
κριτήρια επιλογής μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, δεδομένου ότι η χαμηλή
βαθμολογία σε ορισμένους κρίσιμους παράγοντες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το έργο. Το
προφίλ βαθμολόγησης θα αποτελέσει τη βάση για την ιεράρχηση των προτάσεων έργων.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων έργων, ο Διαχειριστής Ταμείου θα λάβει την τελική
απόφαση επιχορήγησης. Οι Αιτούντες θα ειδοποιηθούν σχετικά με την απόφαση του Διαχειριστή
Ταμείου να υποστηρίξει ή να απορρίψει την αίτησή τους. Ο Διαχειριστής Ταμείου θα αποστείλει μια
Σύμβαση έργου/αιτιολογημένη άρνηση στον Φορέα Προώθησης του Έργου, με αντίγραφο στους
πιθανούς Εταίρους.

2.3.

Η Σύμβαση Έργου

Για κάθε έργο που θα εγκριθεί, θα συναφθεί Σύμβαση Έργου μεταξύ του Διαχειριστή Ταμείου και του
Φορέα Προώθησης του Έργου.
Η Σύμβαση Έργου θα περιλαμβάνει σχετικούς Ειδικούς Όρους, τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις
για τα προγράμματα Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ/Νορβηγίας που διαχειρίζεται η 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 Προώθησης του Έργου πρέπει να υποβάλει στον
Διαχειριστή Ταμείου δεσμευτική επιβεβαίωση της συγχρηματοδότησης του έργου. Η επιστολή
Προσφοράς Επιχορήγησης 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 Διαχειριστή Ταμείου.
Η Σύμβαση Έργου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που επιτρέπουν στον Διαχειριστή Ταμείου να
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχει έναντι του 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) Τη μέθοδο υπολογισμού των έμμεσων δαπανών και το μέγιστο ύψος τους
ε) Την αρχική και την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών
στ) Τις απαιτήσεις για την υποβολή των αποδεικτικών δαπανών
ζ) Διάταξη για τις τροποποιήσεις του έργου
η) Διατάξεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη πρόσβαση για τους σκοπούς της
παρακολούθησης, των ελέγχων και των αξιολογήσεων
θ) Διατάξεις που διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας
ι) Το δικαίωμα του Διαχειριστή Ταμείου να αναστέλλει τις πληρωμές, να προβαίνει σε
δημοσιονομικές διορθώσεις και να ζητεί αποζημίωση των δαπανών από τον Φορέα
Προώθησης του Έργου σε περίπτωση λήψης απόφασης για τέτοιες ενέργειες από το FMO
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ή/και τον Διαχειριστή Ταμείου
Επίλυση διαφορών και δικαιοδοσία
Απαλλαγή από την ευθύνη
Αναλυτικό προϋπολογισμό
Διατάξεις σχετικά με τον εξοπλισμό για τον οποίο είναι επιλέξιμη η συνολική τιμή
αγοράς, σύμφωνα με την ενότητα 1.5.3.1 — Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες
ιε) Διατάξεις σχετικά με την κατάσταση μεταβολής του Διαχειριστή Ταμείου
ιστ) Αναφορά στις Συμβάσεις Σύμπραξης ή στις δηλώσεις προθέσεων, εάν απαιτείται, και
ιζ) Διατάξεις που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων.

ια)
ιβ)
ιγ)
ιδ)

Οι υποχρεώσεις του Φορέα Προώθησης 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 την 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 τις παρούσες προσκλήσεις.

4.

Ροές πληρωμών

Η επιχορήγηση θα παρασχεθεί ως επιστροφή των τεκμηριωμένων δαπανών που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ένα συμφωνηθέν Σχέδιο Εκταμίευσης.
Ο Φορέας Προώθησης του Έργου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για προκαταβολή
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος.
Η προκαταβολή θα καταβληθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου, εντός ενός μήνα από την
υποβολή αίτησης από τον Φορέα Προώθησης του Έργου. Οι επόμενες πληρωμές θα καταβληθούν μετά
την έγκριση των ενδιάμεσων εκθέσεων του έργου και το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία
έγκρισης. Η τελική πληρωμή, κατά περίπτωση, θα καταβληθεί μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης και
το αργότερο έναν μήνα από την ημερομηνία έγκρισης.
Η έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός τριών
(3) μηνών από την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€). Οι αιτήσεις πληρωμής
(συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών) που αποστέλλονται από τον Φορέα Προώθησης του Έργου
στον Διαχειριστή Ταμείου θα είναι σε ευρώ (€).

5.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Θα γίνουν δεκτές μόνον ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω της Πύλης Υποβολής Αιτήσεων
του Διαχειριστή Ταμείου, στην αγγλική γλώσσα. Το Έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα
υποχρεωτικά συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του κειμένου της παρούσας
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Πρόσκλησης.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και τα υποδείγματα των υποχρεωτικών συνημμένων διατίθενται στον ιστότοπο
του Διαχειριστή Ταμείου www.innovationnorway.no/GreeceInnovation
Οι αιτήσεις για έργα θα υποβληθούν μέσω της πύλης υποβολής αιτήσεων, στην οποία μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παραπάνω ιστότοπου. Στον ιστότοπο του Προγράμματος είναι
διαθέσιμες και οι κατευθυντήριες γραμμές για το Έντυπο 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.
Στον ιστότοπο του Διαχειριστή Ταμείου για το Πρόγραμμα θα δημοσιευτεί μια ενότητα Συχνών
ερωτήσεων με βάση τα ερωτήματα που λαμβάνονται από υποψήφιους αιτούντες και εταίρους. Οι
Συχνές ερωτήσεις ενημερώνονται σε τακτική βάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Κατάλογος υποχρεωτικών εγγράφων
1. Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου (υπόδειγμα)
2. Σχέδιο υλοποίησης έργου (υπόδειγμα)
3. Αναλυτικός προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων
4. Σχέδιο εκταμίευσης (υπόδειγμα)
5. Σχέδιο προμηθειών (υπόδειγμα)
6. Επιστολή δέσμευσης (υπόδειγμα)

7. Επιχειρηματικό σχέδιο (υπόδειγμα)
8. Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης (εάν απαιτείται) (υπόδειγμα)
9. Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διαχείρισης του έργου (υπόδειγμα)
10. Σχέδιο επικοινωνίας
11. Υπεύθυνη δήλωση για προβληματική επιχείρηση (υπόδειγμα)
12. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το καθαρό φορολογικό και ποινικό μητρώο του
Αιτούντα (και του(ων) Εταίρου(ων) - εάν απαιτείται) και του(ων) νόμιμου(ων)
εκπροσώπου(ων)·
13. Σχετικά πιστοποιητικά καταχώρισης και καταστατικά έγγραφα
α) Αιτούντες - επιχειρήσεις:
Βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια φορολογική αρχή με
όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις ( Βεβαίωση έναρξης / μεταβολής εργασιών).
β) Εταίροι:
o

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

o

Τελευταίο εγκεκριμένο καταστατικό (ή παρόμοιο έγγραφο) που αποδεικνύει ότι η κύρια
δραστηριότητα του Εταίρου συνδέεται
στενά με τις δραστηριότητες στις οποίες πρόκειται να συμβάλλει

14. Ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Αιτούντα για τα έτη 2018, 2017 και 2016, καθώς
και το τελευταίο εγκεκριμένο ισοζύγιο για το έτος 2019 που έχει καταχωρηθεί στην εθνική
χρηματοοικονομική αρχή, εάν απαιτείται.
15. Ετήσια έκθεση του Αιτούντα (έτος 2018).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ουσιώδη έγγραφα
Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω τον κατάλογο των ουσιωδών εγγράφων για τις παρούσες
προσκλήσεις, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας:
www.innovationnorway.no/GreeceInnovation
1. Τυπικοί όροι και προϋποθέσεις
2. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης έργων
3. Οδηγίες για τα οριζόντια ζητήματα και την ορθή επιχειρηματική πρακτική
4. Οδηγίες για την επικοινωνία
5. Οδηγίες για το Έντυπο αίτησης
6. Οδηγίες μετατροπής για τις εκπομπές
7. Γλωσσάρι όρων
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