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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
«Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας 

και καινοτομίας» 

Κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣ: ΒΑ_ΕΤΠΑ_1β_96 
Α/Α ΟΠΣ: 3901 
Έκδοση: 1.0 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας». 

Η παρούσα Δράση έχει διττό στόχο: 

• αφενός στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ερευνητικών φορέων για 
την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών 
τομέων που αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφερειακή οικονομία, 

• αφετέρου στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μέσω των 
φορέων αυτών, για την κάλυψη τεχνολογικών / ερευνητικών τους αναγκών με απώτερο 
στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση των 
οικονομικών τους επιδόσεων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  που εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου (ΠΒΑ). 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές 
μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ) και 
ατομικές επιχειρήσεις, και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. 

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν: 

• δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική 
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 

• δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων) 

• συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, 
 

Η Δράση 1β.3 εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΒΑ. Ως εκ τούτου, αφορά σε επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ 
αποκλειστικότητα με τους τομείς του πυρήνα της περιφερειακής εξειδίκευσης ή τους 
αναδυόμενους τομείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΒΑ: 

• Aγροδιατροφικός Τομέας, 
• Τουρισμός – Φύση - Πολιτισμός, 

ενώ ο τομέας των Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να συμβάλει 
οριζόντια στους ανωτέρω τομείς. 

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.7 εκ € και ο συνολικός προϋπολογισμός της 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8 εκ €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 
χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης 
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των  τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (30.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των διακοσίων ή τρακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (200.000 για μια επιχείρηση και 300.000 € για δυο επιχειρήσεις). 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους 
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
(http://www.ependyseis.gr/mis). Στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο και το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ των ΕΠ ΠΕΠ (RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)» 



 

 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 

 
 
 

 
Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 01.10.2019, από ώρα 13.00 , με 
καταληκτική ημερομηνία την 31.01.2020 και ως ώρα 15.00. 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η 
ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί πριν την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του τρέχοντος κύκλου της 
Δράσης. Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή 
δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και τα συνημμένα έντυπα. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες 
διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
αρμόδιο στέλεχος: Δρ Θ. Δ. Αθανασέλης Τηλ: 2251352017 E-mail: athanaselis@mou.gr.  

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 
2014-2020, βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr   

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

K. I. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

 


