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Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που 
περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014 (όπως οι δαπάνες 

αναλύονται στην ενότητα Ι.1.6), η χρηματοδότηση της βιομηχανικής έρευνας γίνεται από το 
ΕΤΠΑ. Η χρηματοδότηση πειραματικής ανάπτυξης, εφόσον αφορά μέχρι το στάδιο της 

κατασκευής πρωτοτύπων, γίνεται από το ΕΤΠΑ. Η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε 

αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή 
τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν 

το οποίο δεν εμπίπτει στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το έργο είναι επιλέξιμο στην παρούσα 

Δράση. Αντίθετα, η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα 
πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων 

στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της ΣΛΕΕ 

χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και το έργο δεν είναι επιλέξιμο στην παρούσα Δράση.   
 

Το Παράρτημα I της Συνθήκης συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας 
πρόσκλησης και ειδικότερα στον θεματικό τομέα Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων. 

 

 
 

Ι.1.6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Ι.1.6.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

Οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην επιλεξιμότητα των δαπανών και τις 

εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 
περιλαμβάνονται στην Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»» 

(Β΄ 3521) (ΥΑΕΚΕΔ). 
 

Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου ΕΤΑΚ αποτελούν οι 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, στους δυνητικούς δικαιούχους - 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για 

δραστηριότητες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, με στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου έργου ΕΤΑΚ. Επιπλέον, στους δυνητικούς 

δικαιούχους – ερευνητικούς οργανισμούς δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για 
δραστηριότητες καινοτομίας. 

 

Ως νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 25, 
28 & 19 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) με τις εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται 

σε αυτά και για τους ερευνητικούς οργανισμούς το άρθρο 2.1.1 των Κατευθυντήριων 
Γραμμών για την Έρευνα, με 100% χρηματοδότηση [Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» 

(2014/C 198/01)] σε περίπτωση πλήρωσης των προϋποθέσεων που τίθενται από αυτές.  
 

Για το σύνολο των παρεμβάσεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες 

δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014): 

- δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα 

πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας 

- δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)  
- συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ 
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Ανάλογα με το άρθρο του Καν. ΕΕ 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται η πράξη γίνεται 

χρήση των συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες προβλέπονται στο αντίστοιχο 
άρθρο. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δύναται να υλοποιήσει την πράξη με χρήση περισσοτέρων 

του ενός άρθρων αντιστοιχίζοντας όμως την κάθε επιλέξιμη δαπάνη στο άρθρο του Καν. 

ΕΕ651/2014 που χρησιμοποιεί.  
 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες 

αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: 
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1 Δαπάνες προσωπικού 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και 

τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. 

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν α) στο τακτικό προσωπικό του 

δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου) και β) σε τυχόν έκτακτο 

προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται 

είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Δαπάνες για υποτροφίες 

είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 12 της υπ΄αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Απόφασης 

(ΥΑΕΚΕΔ). 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε μέλος της ομάδας έργου 

συναρτάται από το βαθμό απασχόλησής του στο συγκεκριμένο έργο και 

διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ΄αριθ. 

110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Απόφασης (ΥΑΕΚΕΔ). Σημειώνεται ότι το 

μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο 

ποσό των 3000 ευρώ.  

2 Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο 

χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν 

χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες 

θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση 

τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό. 

Για τις δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού που πραγματοποιούνται από 

δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της 

ΥΑΕΚΕΔ. 

Για τις δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας 

που αναφέρονται στο Άρθρο 15 και στο Άρθρο 16 (περιπτώσεις Δ, Ε, 

ΣΤ & Η) της ΥΑΕΚΕΔ. 

3 Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.  

Όσον αφορά στα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες 

απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες 

υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα 

γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως 

καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
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Για τις δαπάνες για κτίρια και γήπεδα ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας 

που αναφέρονται στο Άρθρο 15 και στο Άρθρο 16 (περιπτώσεις Α & 

Β) της ΥΑΕΚΕΔ. 

4 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 

εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των 

ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και 

ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες 

αποκλειστικά για το έργο.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες : 

i. Έρευνα επί συμβάσει. Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες 

που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε: 

       Α) φυσικά πρόσωπα 

       Β) νομικά πρόσωπα.  

Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας που πραγματοποιούνται από 

δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της 

ΥΑΕΚΕΔ. 

ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  Προκειμένου να είναι 

επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or 

licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση 

της αρχής των ίσων αποστάσεων.  

Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

Άρθρο 16 (περίπτωση Η) της ΥΑΕΚΕΔ. 

iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που 

προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. 

εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο. 

Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας που πραγματοποιούνται από 

δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της 

ΥΑΕΚΕΔ. 

5 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι 

άμεσο αποτέλεσμα του έργου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες που είναι άμεσο 

αποτέλεσμα του έργου και ειδικότερα οι ακόλουθες:  

i. Δαπάνες ταξιδιών. Αφορά στις δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων  

στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο, 

σύμφωνα με  το Άρθρο 13 της ΥΑΕΚΕΔ.  Στην υποκατηγορία 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή 

συνδικαιούχους συνεργατικών έργων ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή την ΕΥΔ, 

καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα, η συμμετοχή σε συνέδρια κλπ καθώς και δαπάνες 

μετακίνησης π.χ. συνοδών, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας κλπ, σε 

περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας έργου είναι άτομο με 

αναπηρία.  

ii. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων 
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του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. 

παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, 

κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, δημιουργία 

ιστοσελίδας κλπ).  

iii. Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, 

αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να 

καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του 

έργου.  

Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας, που πραγματοποιούνται από 

δημόσιους φορείς ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 της 

ΥΑΕΚΕΔ. 

iv. Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού 

λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ 

για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της 

Πράξης.  

v. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Διευκρινίζεται 

ότι σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, 

καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% 

του προϋπολογισμού έργου του δικαιούχου που απασχολεί τα άτομα 

με αναπηρία. 

vi. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Στην υποκατηγορία αυτή 

εντάσσονται άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που είναι 

άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

6 
 

Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας 
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7 Δαπάνες καινοτομίας 

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και 

την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων 

ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει 

ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, 

χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος.  

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης  

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής 

ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, 

ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί 

προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά 

άλλο προσωπικό. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4310/14 (Α 258) ως ισχύει. 

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.  

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η 

επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της 

απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων 

ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα 

εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή 
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διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η 

παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας 

αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και 
πιστοποίησης. 

 
Οι δαπάνες καινοτομίας είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων 

που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ και για τους ερευνητικούς οργανισμούς. 
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8 Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου 

για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.  

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που 

χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην 

έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου 

έργου. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Α)  Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για Ερευνητικούς Οργανισμούς) 

Περιλαμβάνονται δαπάνες που ΔΕΝ συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 

έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου. 

Ειδικότερα:  

ΜΟΝΟ για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς που θα συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι 

σε συνεργατικά έργα της Παρέμβασης ΙΙ, και θα χρηματοδοτηθούν με βάση το άρθρο 

2.1.1 σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), 

όταν διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (και θα λάβουν 100% χρηματοδότηση), 

δηλαδή γι’ αυτούς που η χρηματοδότησή τους δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και, άρα, 

δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός ΕΕ651/2014, προβλέπονται έμμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες 

δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και 

υπολογίζονται ως ακολούθως: 

 σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (Καν 

1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση β, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.α). Οι 

άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι 

αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1 (Δαπάνες Προσωπικού). 

Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν 

συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως 

υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται προσωπικό του 
Δικαιούχου (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑΕΚΕΔ). 

 
Για τις επιχειρήσεις οι έμμεσες δαπάνες δεν εφαρμόζονται. Οι έμμεσες δαπάνες προς 

το παρόν και μέχρι την αναμενόμενη τροποποίηση του Καν. ΕΕ 651/2014, θα εφαρμοστούν 

μόνο για τους ερευνητικούς οργανισμούς.  
 

Β) Η κατηγορία «Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού» και «Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα» στο 
Έντυπο Υποβολής και στο ΠΣΚΕ θα είναι διαθέσιμη ως μία ενιαία κατηγορία δαπανών 

παγίων στοιχείων. 
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Γ) Η κατηγορία «Δαπάνες καινοτομίας» στο Έντυπο Υποβολής και στο ΠΣΚΕ θα είναι 
διαθέσιμη μόνο για τις ΜΜΕ και τους Ερευνητικούς Οργανισμούς, ενώ δεν θα είναι 

διαθέσιμη για τις Μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

Δ) Η κατηγορία «Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις» στο Έντυπο Υποβολής και στο 

ΠΣΚΕ θα είναι διαθέσιμη μόνο για τις ΜΜΕ, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμη για τους 
Ερευνητικούς Οργανισμού και τις Μεγάλες επιχειρήσεις. 

 
Ε) Ο συνδυασμός άρθρων 19, 25 και 28 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, του άρθρου 2.1.1 σημείο 19 

της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) και των επιλέξιμων 

δαπανών  ανά κατηγορία δυνητικών δικαιούχων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

EE 651/2014 

Άρθρο 25 

«Ενισχύσεις 

για έργα 

έρευνας και 

ανάπτυξης» 

EE 651/2014 

Άρθρο 28 

«Ενισχύσεις 

καινοτομίας 

για ΜΜΕ» 

EE 651/2014 

Άρθρο 19 

«Ενισχύσεις για 

συμμετοχή ΜΜΕ 

σε εμπορικές 

εκθέσεις» 

άρθρο 2.1.1 σημείο 

19 της Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Πλαίσιο 

σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις 

για την έρευνα και 

ανάπτυξη και την 

καινοτομία» 

(2014/C 198/01) 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΜΜΕ, Μεγάλες 

επιχειρήσεις 
ΜΜΕ ΜΜΕ 

Ερευνητικοί 

Οργανισμοί 

1. Δαπάνες προσωπικού *     * 

2. Δαπάνες οργάνων & 

εξοπλισμού, κτιρίων & 

γηπέδων 

*     * 

3. Δαπάνες για έρευνα επί 

συμβάσει, γνώσεις και 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

δαπάνες για συμβουλευτικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

αποκλειστικά για το έργο 

*     * 

4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και 

λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
*     * 

5. Μελέτες σκοπιμότητας *   * 

6. Δαπάνες καινοτομίας   *   * 

7. Δαπάνες συμμετοχής σε 

εμπορικές εκθέσεις 
    *   

 

Η ένταση της ενίσχυσης προσδιορίζεται στην ενότητα Ι.1.7 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η ενίσχυση 
έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει 

αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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