
Διαβούλευση Πλατφόρμας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ RIS3Crete,  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 



 
Α. Διατιθέμενοι πόροι του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020,για δράσεις  της 
RIS3Crete 
 
Β.  Οδικός χάρτης των δράσεων που θα εξειδικευτούν, για κάθε μια από τις 
Επενδυτικές  Προτεραιότητες του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020,στις οποίες 
εφαρμόζεται η RIS3Crete. 
 
Γ.   Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών Κέντρων 
και ΑΕΙ 
 
Δ.   Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Παρουσίαση 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Διατιθέμενοι πόροι του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, 
για δράσεις   της RIS3Crete 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟ(ΕΥΡΩ) 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 4.000.000,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.173.253,75 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18.448.837,25 

ΓΝΩΣΗ 6.434.595,00 

ΣΥΝΟΛΟ 59.056.686,00 



Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης χρηματοδοτείται από τους παρακάτω Άξονες 
Προτεραιότητας/θεματικούς στόχους του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 : 

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της Κρήτης. 
 ΘΣ 1 : Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας  
  (Επενδυτική προτεραιότητα 1β) 
 ΘΣ 2 : Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητας τους  
  (Επενδυτική προτεραιότητα 2β και  2γ) 
 ΘΣ 3 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ  
  (Επενδυτική προτεραιότητα 3 α και 3 γ) 

Άξονας Προτεραιότητας 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη 

 ΘΣ 4 : Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του  
άνθρακα σε όλους τους τομείς  
(Επενδυτική προτεραιότητα 4 στ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 -Οδικός Χάρτης δράσεων RIS3Crete  



Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 1/Θεματικός Στόχος 1 
Οδικός Χάρτης δράσεων RIS3Crete  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1β 

 ΕΠ 1β ΔΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚH 

KATANOMH) 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΙΔΙΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
,ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΣΤΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΣΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗΣ ,ΣΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ , ΣΤΑ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ ΕΥΦΥΟΥΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
,ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΧΕΔΙΑ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙ, ΣΕ 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ RIS3CRETE  

2.000.000,00 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΕΙ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                         

κρατική ενίσχυση 

5.724.418,75 
ΜΜΕ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ,ΑΕΙ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣή ΕΦΔ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ CLUSTERS                                         
κρατική ενίσχυση 

1.500.000,00 
ΜΜΕ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ,ΑΕΙ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ή ΕΦΔ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΠΟ ΜΜΕ                                                   

κρατική ενίσχυση 
2.500.000,00 ΜΜΕ ΕΦΔ 

    11.724.418,75     



Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 1/Θεματικός Στόχος 2  
Οδικός Χάρτης δράσεων RIS3Crete  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2b 

 ΕΠ  2b ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΠΕ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 

ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΠΕ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΜΕ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

RIS3CRETE                                          
κρατική ενίσχυση                                

4.000.000,00 ΜΜΕ 
ΕΦΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ   4.000.000,00     

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2c 

 ΕΠ  2c ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟ
ΝΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                         

2.724.418,75 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΤΑ 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ                            

3.000.000,00 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΤΑ 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   5.724.418,75     



Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 1-Θεματικός Στόχος 3 
Οδικός Χάρτης δράσεων RIS3Crete  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3a 

  ΕΠ  3a ΔΡΑΣΗ 
ΠΟΣΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚH 

KATANOMH) 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΣ 

ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΝΕΩΝ 
ΙΔΕΩΝ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ 
ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ INCUBATORS 
ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΜΕ                   
κρατική ενίσχυση; 

3.000.000,00 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ,ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ή ΕΦΔ 

SEED CAPITAL 9.000.000,00 ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΜΜΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   12.000.000,00     

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3c 

 ΕΠ  3c ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ                             
κρατική ενίσχυση 

18.173.253,75 ΜΜΕ ΕΦΔ 

ΣΥΝΟΛΟ   30.173.253,75   
  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 2/Θεματικός Στόχος 4 
Οδικός Χάρτης δράσεων RIS3Crete  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4στ 

 ΕΠ 4στ ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ (ευρώ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ. 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ                         κρατική 

ενίσχυση 

2.000.000,00 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΕΙ ΚΑΙ 
ΜΜΕ 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ή ΕΦΔ 

    2.000.000,00     



Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις 
των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, που δύνανται να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους 
θεματικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete, με σκοπό την ευρεία διάχυση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση  
(Νομική Βάση : 2014/C198/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Πλαίσιο σχετικά με τις 
Κρατικές Ενισχύσεις για ΕΑΚ - Σημείο 2.1.1). 
 
 
Τα σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις αφορούν πειραματική ανάπτυξη, δηλαδή 
απόκτηση, συνδυασμό, διαμόρφωση και χρήση υφιστάμενων επιστημονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή 
υπηρεσιών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ 



Οι Δικαιούχοι της δράσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.  
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο στάδιο της 
εξειδίκευσης. 
 
Δικαιούχοι της δράσης θα μπορούσαν να είναι  μεμονωμένοι ερευνητικοί οργανισμοί ή 
συμπράξεις ερευνητικών οργανισμών.  
Ως ερευνητικούς  οργανισμούς εννοούμε  οντότητες, όπως ΑΕΙ ή Ερευνητικά κέντρα εντός ή και 
εκτός  Κρήτης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι: η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή 
βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των 
αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά 
γνώσεων (μη  οικονομικές δραστηριότητες) .  
Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η 
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να 
δηλώνονται χωριστά. Η δράση δε μπορεί να χρηματοδοτεί οικονομικές δραστηριότητες του 
ερευνητικού οργανισμού. 
Χρηματοδότηση 
Υπό την έννοια της μη οικονομικής δραστηριότητας ,η χρηματοδότηση της δράσης δε θεωρείται 
κρατική ενίσχυση και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% . 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ 



 
 

• Τα κατώτατα και  ανώτατα χρηματοοικονομικά όρια μιας πρότασης, 
• Ο αριθμός των προτάσεων που θα μπορούσε να υποβάλει/συμμετέχει  

ένας ερευνητικός  οργανισμός  
 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή. 
 
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο 
στάδιο της εξειδίκευσης. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ 



 
 
Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 
δράσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.  
 
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο στάδιο 
της εξειδίκευσης. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ /Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων. 



Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες εντάσσονται στις επιλέξιμες 
δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014) και ειδικότερα στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
(άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014), οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως στην 
πειραματική ανάπτυξη . Επίσης καθορίζονται από την ΥΠΑΣΥΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
• Δαπάνες προσωπικού. Αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό 

προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου.  

• Δαπάνες παγίων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.  
• Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους. Αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο 

δικαιούχος από εξωτερικούς παρόχους ,οι οποίες αφορούν: Έρευνα επί συμβάσει, 
Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
      Δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 1η : Σχέδια επίδειξης / δοκιμαστικές δράσεις Ερευνητικών 
Κέντρων και ΑΕΙ 



 
Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, με 
εγκαταστάσεις ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης και ερευνητικών 
οργανισμών (ΑΕΙ και των Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης).  
 
Στόχος των συμπράξεων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με 
σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας, μέσα από: 
• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση. 
• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα 

προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. 
• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



Οι Δικαιούχοι της δράσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.  
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο στάδιο της 
εξειδίκευσης. 
 
Επιχειρήσεις 
Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ:  
 
(i) Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αναφέρεται στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.  
(ii) Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  
(iii) Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα 
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ  
(iv) Ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια της ως άνω 
Σύστασης.  

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



 
Ερευνητικοί  οργανισμοί  
 
Ως ερευνητικούς  οργανισμούς εννοούμε  οντότητες, όπως ΑΕΙ ή Ερευνητικά κέντρα 
εντός ή και εκτός  Κρήτης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι: η εκπαίδευση, η 
ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής 
ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη 
διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων (μη  οικονομικές 
δραστηριότητες).  
 
Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η 
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες 
πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Η δράση δε μπορεί να χρηματοδοτεί οικονομικές 
δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού. 
Υπό την έννοια της μη οικονομικής δραστηριότητας, η χρηματοδότηση του ερευνητικού 
οργανισμού από τη δράση, φθάνει το ποσοστό του 100%. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



Ένταση χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν εκπληρώνεται  μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
• το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι 

οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους 
• τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν 

λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής 
2Η ένταση ενίσχυσης για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000 € ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών 



 
 

• Τα κατώτατα και  ανώτατα χρηματοοικονομικά όρια μιας πρότασης, 
• Ο αριθμός των προτάσεων που θα μπορούσε να υποβάλει/συμμετέχει  

ένας ερευνητικός  οργανισμός  
 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή. 
 
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο 
στάδιο της εξειδίκευσης. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



 
 
Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 
δράσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή.  
 
Αποφασίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο στάδιο 
της εξειδίκευσης. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες εντάσσονται στις επιλέξιμες 
δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014) και ειδικότερα: (α) στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
(άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014), οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως στην 
βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, (β) στις  δραστηριότητες καινοτομίας 

(άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) - μόνο για ΜΜΕ. 
Επίσης καθορίζονται από την ΥΠΑΣΥΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
• Δαπάνες προσωπικού. Αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) 

που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.  
• Δαπάνες παγίων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.  
• Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους. Αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από 

εξωτερικούς παρόχους ,οι οποίες αφορούν: Έρευνα επί συμβάσει, Γνώσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, Συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
      Δαπάνες ταξιδιών, δημοσιότητας, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  
• Δαπάνες καινοτομίας 
      Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 
• Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Δράση 2η : Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς 



 
1ο βήμα 
Οριστικοποίηση  εκκρεμών θεμάτων εξειδίκευσης δράσεων με Περιφερειάρχη και 
ΠΣΕΚ Κρήτης (Έως 20/3/2017)  
 
2ο βήμα 
Εξειδίκευση δράσεων από Επιτροπή Παρακολούθησης (Έως 15/4/2017) 
 
3ο βήμα  
1. Σύνταξη  προσκλήσεων από ΕΥΔ 
2. Έλεγχος προσκλήσεων από ΕΥΚΕ (Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 

Ενισχύσεων)(30/4/2017)   
 
4ο βήμα  
Έκδοση 1ου κύκλου προσκλήσεων  από ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (10/5/2017) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μελλοντικά βήματα  



                    

 

                      Σας ευχαριστώ πολύ! 


