
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Προκηρύχθηκε  η δράση «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της χρήσης των αποτελεσμάτων
έρευνας  και  τεχνολογίας,  στην  παραγωγική  και  εμπορική  δραστηριότητα,  υφιστάμενων  και  νέων  ΜΜΕ,
ιδιαίτερα στον  αγροδιατροφικό τομέα και  στον  τουρισμό» του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 06/03/2017 και λήξης την 05/05/2017.

Θεματικός Στόχος:
Η δράση αφορά τη δημιουργία κέντρων έρευνας προϊόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με στόχο την
πραγματοποίηση  βιομηχανικής  έρευνας  σε  τομείς  παραγωγής  και  προϊόντα  που  αναδείχθηκαν  σε  τομείς  /
προϊόντα  προτεραιότητας  από  τη  διαδικασία  επιχειρηματικής  ανακάλυψης  στο  πλαίσιο  της  Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας. Η δράση συμβάλει στον στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
για:
α) την ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις καινοτομιών καινοτομίας σύμφωνα με τις παραγωγικές / επιχειρηματικές
ανάγκες και
β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων,  με στόχο την ενσωμάτωση των καινοτομικών αποτελεσμάτων
τους στις επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός:
1.250.000,00 €

Επιλέξιμες δαπάνες:
Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες που
αφορούν στο μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (νέου προσωπικού της επιχείρησης).

Διάρκεια υλοποίησης:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ
(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Βορείου  Αιγαίου  (απόφαση  χρηματοδότησης  έκαστης  των  αιτήσεων
χρηματοδότησης).
Σε  κάθε  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  την  ημερομηνία  λήξης  του  παρόντος  μέτρου  ενίσχυσης.  Ως
ημερομηνία λήξης της παρούσας δράσης ορίζεται η 31/12/2020.

Ποσοστά ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό σχήμα:
1. Τα ποσοστά επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου
της  ενίσχυσης  για  το  σύνολο  των  επιλέξιμων  δραστηριοτήτων  της  Προκήρυξης,  εκτός  των  δαπανών  που
αφορούν σε δαπάνες προσωπικού, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

2.  Για την  κάλυψη των  δαπανών προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης  δύναται  να ανέλθει  στο  70% του
κόστους των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Δικαιούχοι:
Υπό σύσταση επιχειρήσεις με ΚΑΔ 72.

Παρακάτω παρατίθενται με την σειρά: 1) οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, 2) τα κριτήρια αξιολόγησης
προτάσεων, και 3) τα δικαιολογητικά συμμετοχής του προγράμματος.

Ependysis  Business  Consultants
Φιλαδελφείας 13, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21

Τηλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282
 www.ependysis.eu , email:  info@ependysis.eu 

mailto:info@ependysis.eu
http://www.ependysis.eu/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Κωδικός 
Δαπάνης 

Επιλέξιμες δαπάνες 

με αρ. 26 Καν. ΕΕ 651/2014 

Περιγραφή  

1 1.1 Κτιριακές και λοιπές 
εγκαταστάσεις και 
περιβάλλον χώρος 

Οικοδομικές εργασίες, 
ηλεκτρομηχανικές και 
γενικές εγκαταστάσεις 

για την κατασκευή, 
επέκταση, 
εκσυγχρονισμό 
εργαστηρίων έρευνας. 
(*) 

Δεν είναι επιλέξιμες 
δαπάνες που αφορούν σε 
υποχρεωτική έκδοση 

αδειών, καθώς και 
δαπάνες που αφορούν σε 
εργοδοτικές εισφορές για 
κατασκευαστικές 
εργασίες, δασμούς και 
φόρους.  

2 2.1Μηχανήματα– Εξοπλισμός Προμήθεια, μεταφορά 
και εγκατάσταση 
νέων σύγχρονων 
παραγωγικών 
μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού 
για  

- τη λειτουργία 
εργαστηρίου 

έρευνας. 
- Την ανάπτυξη 

καινοτομιών στην 
παραγωγική 
διαδικασία. 

- Την ενσωμάτωση 

αποτελεσμάτων 
έρευνας στην 
παραγωγή. 

Ο προμηθευόμενος 
εξοπλισμός να είναι 
καινούργιος, 
αμεταχείριστος και στην 
κυριότητα της 
επιχείρησης. 

Δεν είναι επιλέξιμες 
δαπάνες που αφορούν σε 
δασμούς, φόρους, τέλη, 

έξοδα αμοιβών 
εκτελωνιστή και 
εκτελωνισμού. 

 

 
2.2 Συστήματα αυτοματισμού και 
ειδικά συστήματα πληροφορικής Προμήθεια, μεταφορά 

και εγκατάσταση 
συστημάτων 
αυτοματισμού και 
ειδικών συστημάτων 
πληροφορικής 
(εξοπλισμού και 
λογισμικού) για την 
λειτουργία εργαστηρίων 
έρευνας. Προμήθεια, 
μεταφορά και 
εγκατάσταση 
συστημάτων 
αυτοματισμού, 
εξοπλισμού, συσκευών 
και επιστημονικών 
οργάνων για  

- την ανάπτυξη 
καινοτομιών στην 
παραγωγική διαδικασία 

- την 
ενσωμάτωση 
αποτελεσμάτων έρευνας 
στην παραγωγική 
διαδικασία 

Προμηθευόμενο λογισμικό 
να είναι καινούριο και η 
επιχείρηση να είναι νόμιμος 
κάτοχος της άδειας χρήσης 
αυτού. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες 
που αφορούν ιδιοκατασκευή 
του λογισμικού από την ίδια 
την επιχείρηση που 
εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση, καθώς και 
αγοράς  άδειας  χρήσης  για  
υπάρχον λογισμικό στην 
επιχείρηση. 
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 2.3 Δικαιώματα 
τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες 
εκμετάλλευσης 

Αγορά δικαιωμάτων 
τεχνογνωσίας ή 
άλλων αδειών 

εκμετάλλευσης για 
την ανάπτυξη 
καινοτομιών στην 
παραγωγική 
διαδικασία 

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν 
το 10% της συνολικής 

επιλέξιμης δαπάνης της 
κατηγορίας 
«Μηχανήματα-
Εξοπλισμός» 

3 3.1 Λοιπές δαπάνες Δαπάνες σύνταξης 
επιχειρησιακού 
σχεδίου και 
παρακολούθησης της 
υλοποίησης της 
επένδυσης 

Έως 10.000 ευρώ. 
Αφορούν στο χρονικό 
διάστημα από την 
υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης και 
μέχρι την ολοκλήρωση 
της επένδυσης. 

 3.2 Μελέτες – έρευνες 
αγοράς 

Μελέτες – έρευνες 
αγοράς σε άμεση 
συσχέτιση με τις 
δραστηριότητες της 
έρευνας 

Έως 20.000 ευρώ. Οι 
δαπάνες της κατηγορίας 
αυτής θα αξιολογούνται 
για τη σκοπιμότητά τους 
σε σχέση με το μέγεθος 
της επιχείρησης, και τη 

συνάφειά τους με το 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 Επιλέξιμες δαπάνες με Καν. 
ΕΕ 1407/2013 

Περιγραφή  
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4 4.1 Αμοιβές προσωπικού Ερευνητές, τεχνικοί και 
λοιπό υποστηρικτικό 
προσωπικό στο βαθμό 
που απασχολούνται στο 
έργο. 

Επιλέξιμες είναι οι 
δαπάνες που αφορούν 
στο μισθολογικό κόστος 
απασχολούμενων στην 
επιχείρηση 
(υφιστάμενου ή νέου 
προσωπικού) και οι 
οποίοι απασχολούνται με 
εξαρτημένη πλήρη ή 
μερική απασχόληση 

Η ενίσχυση για αμοιβές 
προσωπικού παρέχεται 
με βάση τον Κανονισμό 
ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 
της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (De Minimis). 

Στο μισθολογικό κόστος 

υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού 

περιλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, καθώς 

και οι υποχρεώσεις της 

επιχείρησης προς τους 

φορείς του Δημοσίου, 

εξαιρουμένης της 

αποζημίωσης απόλυσης. Οι 

δαπάνες αυτές είναι 

επιλέξιμες σε όλο το χρονικό 

διάστημα επιλεξιμότητας 

δαπανών του 

Προγράμματος.  Και θα 

πρέπει να  περιλαμβάνονται  

στον  συνολικό 

επιχορηγούμενο Π/Υ του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Επιπλέον, οι 

επιχορηγούμενες θέσεις 

μισθωτής εργασίας της 

επιχείρησης θα πρέπει να 

διατηρηθούν σε όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του 

έργου. 

Δεν είναι επιλέξιμες Δαπάνες 

Προσωπικού οι οποίες 

επιχορηγούνται από άλλο 

πρόγραμμα (π.χ. ΟΑΕΔ). 
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Για την πιστοποίηση των 

δαπανών που αφορούν 

αμοιβές προσωπικού 

απαιτούνται: 

• Μισθοδοτικές 

καταστάσεις (ατομικές) 

σφραγισμένες και 

υπογεγραμμένες από τον 

λογιστή και τον νόμιμο 

εκπρόσωπο επιχείρησης, για 

το διάστημα κατά το οποίο 

επιδοτείται η θέση 

απασχόλησης. 

• Δικαιολογητικό 

πληρωμής μισθοδοσίας σε 

τραπεζικό λογαριασμό του 

εργαζόμενου (κίνηση extrait 

ή καταθετήριο σε τραπεζικό 

λογαριασμό). 

• Αποδεικτικά 

καταβολής εργοδοτικών και 

ασφαλιστικών εισφορών. Σε 

περίπτωση που έχουν 

καταβληθεί οι καθαρές 

(πληρωτέες) αποδοχές και 

δεν έχουν αποδοθεί οι 

αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές και ο αντίστοιχος 

φόρος, δύναται να 

πιστοποιηθούν οι ως άνω 

καθαρές αποδοχές υπό τον 

όρο ότι ο δικαιούχος έχει 

προβεί σε ρύθμιση των 

οφειλών του την οποία και 

εξυπηρετεί. 

• Αποδεικτικά 

καταβολής αναλογούντων 

φόρων μισθωτών υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις τρέχουσες 

διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Π1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις του αρ. 26 του Καν. 
(Ε.Ε.) 651/2014 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π2. Ο φορέας της επένδυσης είναι δυνητικός δικαιούχος  με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης ΝΑΙ/ΟΧΙ  
Π3. Τυπική πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης (Η πρόταση έχει υποβληθεί στα τυποποιημένα έντυπα που 
προβλέπονται στην πρόσκληση και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα που αναφέρονται 

σχετική πρόσκληση). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π4. Η αίτηση χρηματοδότησης είναι συμπληρωμένη σωστά και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του δυνητικού δικαιούχοι.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πρότασης εμπίπτει στα 
οριζόμενα στην Ενότητα 7.2 της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π6. Πληρούνται τα οριζόμενα σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου της Ενότητας 7.1 της πρόσκλησης. ΝΑΙ/ΟΧΙ  
Π7.  O δικαιούχος πληροί τα κριτήρια της Ενότητας 5 της πρόσκλησης.   ΝΑΙ/ΟΧΙ  
Π8. O δικαιούχος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 6 της 
πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π9. Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η τιμή που χρεώνεται για τη 
λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π10. Υπάρχει η δέσμευση του δικαιούχου ότι η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες 
και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π11. Η πρόταση εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ 
και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2 της πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π12. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν έχει ενισχυθεί ή αν ενισχυθεί δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή 
Κοινοτικό Πρόγραμμα, με εξαίρεση τη χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων, για την υλοποίηση του ίδιου έργου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π13. Με την χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 5 του Καν.(Ε.Ε.) 
1407/2013  σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis); 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Π14. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή με βάση τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Το έργο αξιολογείται θετικά στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης όταν έχει βαθμολογηθεί με ΝΑΙ στο σύνολο των παραπάνω κριτηρίων 
παραδεκτότητας. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ            ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 

ΑΞΟΝΑΣ 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» 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1β1:Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία. 

ΔΡΑΣΗ 
1β(2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα 

στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                           

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ        

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ      

Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Α/Α Ομάδα κριτηρίων 
Συντελεστής 

στάθμισης 

Μέγιστη 

Τιμή/Βαθμολογία 

Συνολική 

βαθμολογία 

Α Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ΝΑΙ/ΟΧΙ)   ΝΑΙ / ΌΧΙ   

Β 
Κατάσταση Επιχείρησης και επενδυτική 

πολιτική 
30% 0,00 0,00 

Γ Επενδυτικό Σχέδιο 50% 0,00 0,00 

Δ Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 20% 0,00 0,00 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πράξη πρέπει να έχει λάβει θετική 

αξιολόγηση σε όλες τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής  και συνολική βαθμολογία 

μεγαλύτερη ή ίση του  60 ως άθροισμα των κριτηρίων αξιολόγησης Β,Γ,Δ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,00 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τους αξιολογητές, σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης, 

και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας) 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Τα επιμέρους υποκριτήρια σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες κριτηρίων αξιολογούνται όπως περιγράφεται στη συνέχεια 

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η αξιολόγηση εκκινεί με την κατά προτεραιότητα βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων αποκλεισμού 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  Δυνατότητα διάθεσης ίδιας συμμετοχής   ΝΑΙ/ΟΧΙ  

2. Κριτήριο τήρησης οριζόντιων πολιτικών (κριτήριο αποκλεισμού) 

2.1 Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος 

2.2.Τήρηση των Εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη διασφάλιση της ισότητας των δύο 

φύλλων 

2.3 Διασφάλιση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. 

 

 

ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

 

ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

 

ΘΕΤΙΚΟ/ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

 

Το έργο αξιολογείται θετικά ως προς τα παραπάνω κριτήρια αποκλεισμού όταν δεν έχει βαθμολογηθεί με ΟΧΙ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ σε κανένα από 
τα κριτήρια αυτά.  

Για όσα έργα προκριθούν από τη αυτή τη φάση αξιολόγησης διενεργείται αξιολόγηση με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια που 
ακολουθούν. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

1 

Β 
Κατάσταση επιχείρησης και 

επενδυτική πολιτική 

(30%) 

Εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου, ή/και των φορέων 
που τον αποτελούν στον τομέα στον οποίο αφορά η 
υλοποίηση του έργου καθώς και στην υλοποίηση έργων 
που αφορούν στην έρευνα και καινοτομία 

Βαθμολογούμενο κριτήριο στην 
κλίμακα από 0 έως 10 

  

2 

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην κινητοποίηση  
του ιδιωτικού τομέα της περιφερειακής οικονομίας για 
την ανάληψη δράσης στους τομείς της έρευνας και της 

καινοτομίας 

 
0-10 

 
  

3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει ένα σαφές σχέδιο για 
την υλοποίηση του έργου και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του στον τομέα ή/και την Περιφέρεια  

0-5 
 
  

4 

Βαθμολόγηση του ποσοστού ίδιας συμμετοχής που 
εισφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος στο έργο 

Η βαθμολογία κλιμακώνεται 

αναλογικά από 0 βαθμούς εάν ο 
ανάδοχος εισφέρει το ελάχιστο 

επιτρεπόμενο ποσοστό (20%) έως 
5 βαθμοί εάν εισφέρει το 50% του 

συνολικού Π/Υ του έργου  

  

1 
Γ 

Διάρθρωση – Περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

σαφήνεια και πληρότητα των στόχων του, των 
παραδοτέων του και των αποτελεσμάτων του 

Άριστη: 9-10      Πολύ Καλή: 7-8 
Mέτρια: 5-6        Ανεπαρκής: 0-4 
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2 

Αξιολόγηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

(50%) 

Βαθμός συνέργειας του Επιχειρησιακού Σχεδίου με την 
πολιτική της RIS3 και ειδικότερα με τους στόχους που 
περιγράφονται στις ενότητες 1.2 και 1.3 της παρούσας 

προκήρυξης 

Πλήρης συνέργεια: 9-10 
Σημαντική συνέργεια: 7-8 
Επαρκής συνέργεια: 5-6 

 

3 
 
 
 

Συμβολή του έργου στην επίτευξη των ποσοτικών 
στόχων του ΑΠ1 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και τους 
στόχους της RIS3: 
- στη δημιουργία απασχόλησης 

- στην ανάπτυξη των εξαγωγών των περιφερειακών 
προϊόντων 

- στην ανάπτυξη νέων πατεντών/διπλωμάτων 
ευρεσυτεχνίας 

- στη διάχυση καινοτομιών στον παραγωγικό ιστό της 
Περιφέρειας 

 
0-5 

0-5 
 

0-5 
0-5 

 

4 
 

Βιωσιμότητα του έργου κατά την πενταετία μετά την 
ολοκλήρωσή του 

Βαθμολογούμενο στην κλίμακα 0-
10 με βάση την εκτίμηση των 
αξιολογητών για τις προβλέψεις 
που περιλαμβάνονται στο 
επενδυτικό σχέδιο  

 

1 
 

Δ 

Ωριμότητα Επενδυτικού 
Σχεδίου (20%)  

Αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου 

Απολύτως εφικτό: 9-10  
Οριακά εφικτό: 5-6 
Ανέφικτο/ανεπαρκής τεκμηρίωση: 
0  

2 
 

 
 

Αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας του φορέα για την 
υλοποίηση του έργου 

Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω 
άδεια: 10 βαθμοί 
Απαιτούνται περαιτέρω άδειες: από 
0 έως 6 βαθμοί κατά την κρίση των 
αξιολογητών ανάλογα με την 

σοβαρότητα των ελλείψεων που 
διαπιστώνονται.  

Καμία πρόταση δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση εάν λάβει βαθμολογία μικρότερη των 60 μονάδων, ως άθροισμα των παραπάνω βαθμολογούμενων 
κριτηρίων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

 

α/α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1 Έντυπο υποβολής υπογεγραμμένο από όλους τους φορείς της υπό σύσταση 

επιχείρησης. 

2 Κατάσταση ενεργών  δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)  των φορέων (σε περίπτωση 

Νομικών Προσώπων) της υπό σύσταση επιχείρησης μέσω  της  ιστοσελίδας  

gsis.gr  (πρόσφατη εκτύπωση). 

3 Σχέδιο καταστατικού της υπό σύσταση επιχείρησης 

4 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το 

γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα VIΑ   (για 

τους φορείς της υπό σύσταση επιχείρησης). 

5 Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα 

τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (Ε.) 651/2014 της Επιτροπής 

της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, 

Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση 

και το σύνολο των εργαζόμενων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι 

συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπόβαλε το 

επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί 

με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 

6) 

6 Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και 

αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. 

 
7 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης : Για την καλύτερη 

τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά την κρίση του 

μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο 

αξιολόγησης αναφέρεται. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα 

 Αποδεικτικά συνεργασίας του ερευνητικού φορέα που ιδρύεται με 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας στον τομέα της αγροδιατροφής 

(Συμφωνητικά/συμβάσεις, κλπ) 

 Απόδεικτικά τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Εμπειρίας του Νόμιμου 
Εκπροσώπου της Επιχείρησης με το αvτικείμεvο του υποβαλλόμενου 
επεvδυτικού σχεδίου (π.χ.  Βιογραφικά, προϋπηρεσία ,βεβαίωσεις κλ.π.). 

 Αλλα δικαιολογητικά κατά την κρίση του προσφέροντα 

8 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του Νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης μετά τη 

σύσταση της που θα αναφέρεται η αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης. 

9 Μετά τη σύσταση της επιχείρησης θα προσκομιστεί συμπληρωμένο το 
Υπόδειγμα της Δήλωσης ΜΜΕ σύμφωνα με την Ανακοίνωση 2003/C118/03 για 
την εφαρμογή του κανονισμού 2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα X). 


