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«Ενίςχυςη επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα ςτουσ τομείσ αγροδιατροφήσ,
δημιουργικήσ βιομηχανίασ, ΣΠΕ, υγείασ και βιοτεχνολογίασ»
Ανακοινϊκθκε από το υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ θ προκιρυξθ τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για ερευνητικά ζργα ςτουσ
τομείσ αγροδιατροφήσ, δημιουργικήσ βιομηχανίασ, Τεχνολογίασ Πληροφορικήσ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ), υγείασ και βιοτεχνολογίασ» ςτο
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ηπειροσ» 2014-2020, θ οποία ςυμβάλλει ςτον Ειδικό τόχο 1: «Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν
μεταξφ ερευνθτικϊν φορζων και επιχειριςεων τθσ Περιφζρειασ».
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ ζργων ερευνθτικισ ανάπτυξθσ προϊόντων ι και υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με τουσ εξισ τρόπουσ:
i) μζςω τθσ δυνατότθτασ διαμόρφωςθσ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων ςυνεργαςίασ επιχειριςεων με κατάλλθλα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά
κζντρα ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν κοινοπραξιϊν μεςοπρόκεςμθσ διάρκειασ, ι
ii) από επιχειριςεισ οι οποίεσ δφνανται να υλοποιιςουν τζτοιεσ δράςεισ είτε μζςω ςφμβαςθσ με οργανιςμοφσ ζρευνασ είτε με τα ερευνθτικά
τουσ τμιματα, ςτουσ τομείσ που περιλαμβάνονται ςτθ RIS3 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.

Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν αφοροφν ςτα κάτωκι αντικείμενα:


Παραγωγι, τυποποίθςθ και πιςτοποίθςθ νζων τυροκομικϊν προϊόντων και αντίςτοιχων διαδικαςιϊν που παράγονται
μζςω παραδοςιακϊν μεκόδων τυροκομίασ.



Ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςτον χϊρο των εξειδικευμζνων τροφίμων από προϊόντα του φυτικοφ και ηωικοφ κεφαλαίου
τθσ Περιφζρειασ πλθν τθσ τυροκομίασ.



Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα τθσ αξιοποίθςθσ υποπροϊόντων και
παραπροϊόντων.



Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα των τροφίμων και ςφγχρονα
ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ αυκεντικότθτασ τοπικισ προζλευςθσ τουσ.



Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (πτθνοτροφεία, βουςτάςια, φάρμεσ, ςτάνεσ).



Ανάπτυξθ διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων, λειτουργικϊν τροφίμων και καλλυντικϊν βαςιςμζνων
ςτθν χλωρίδα τθσ περιφζρειασ.



Μελζτθ και ανάπτυξθ προγνωςτικϊν, διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν δεικτϊν (γενικά βιοδεικτϊν), μελζτθ /ανάπτυξθ
/εφαρμογι μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων.



Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο, όπωσ κινθτζσ εφαρμογζσ και αιςκθτιρεσ
/βιοαιςκθτιρεσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ εφχρθςτων διαγνωςτικϊν μεκόδων, ελζγχουσ παρουςίασ επιβλαβϊν και
τοξικϊν ουςιϊν, εκτίμθςθσ τθσ τοξικότθτασ και εφαρμογϊν βιο-απεικόνιςθσ, πλθροφορικισ και διαχείριςθσ των
δεδομζνων.



Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν ΣΠΕ με ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και
καινοτομίασ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ του Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ και των Δθμιουργικϊν
Βιομθχανιϊν.

τουσ εν λόγω τομείσ, οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν, κα πρζπει να αφοροφν ςτθν ακόλουκθ κατθγορία:


Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το ενιςχυόμενο μζροσ του ζργου
ζρευνασ και ανάπτυξθσ πρζπει να εμπίπτει πλιρωσ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: βιομθχανικι
ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ, μελζτεσ ςκοπιμότθτασ.

Η κάκε πράξθ μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ κατθγορίεσ, είτε ςυνδυαςμό περιςςοτζρων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ειδικότερα για τθν περίπτωςθ των προϊόντων του Παραρτιματοσ Ι τθσ υνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι δυνατι θ
πειραματικι ανάπτυξθ μζχρι το ςτάδιο τθσ καταςκευισ πρωτοτφπων. Η δοκιμι νζων προϊόντων ι διεργαςιϊν ςε αντιπροςωπευτικά
περιβάλλοντα πραγματικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ και θ προςαρμογι τεχνολογικϊν και ερευνθτικϊν λφςεων ςτθν παραγωγι, εφόςον αφορά
παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει ςτο Παρ. Ι τθσ υνκικθσ δε μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΠΑ και επομζνωσ ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ, ενϊ εάν το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει ςτο Παρ. Ι τθσ υνκικθσ τότε είναι δυνατι θ χρθματοδότθςθ από το
ΕΣΠΑ και επομζνωσ και το πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σα προϊόντα του Παραρτιματοσ Ι τθσ .Λ.Ε.Ε. αναφζρονται παρακάτω ςτο
ενθμερωτικό.
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Δικαιοφχοι
Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι:


Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ι κα δραςτθριοποιθκοφν, μζχρι τθν χρονικι ςτιγμι καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ, ςτθν
Περιφζρεια Ηπείρου, διακζτουν επιλζξιμο ΚΑΔ και ζχουν κλείςει μια τουλάχιςτον ετιςια οικονομικι χριςθ.



Φορείσ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ : Κάκε οντότθτα με ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ


Δαπάνεσ προςωπικοφ: ερευνθτζσ, τεχνικοί και λοιπό υποςτθρικτικό προςωπικό ςτον βακμό που απαςχολοφνται ςτο ζργο.



Δαπάνεσ οργάνων και εξοπλιςμοφ, ςτον βακμό και για όςο χρόνο χρθςιμοποιοφνται για το ζργο.



Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει, τεχνογνωςία και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ που αγοράςτθκαν ι ελιφκθςαν με άδεια
εκμετάλλευςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ, κακϊσ και δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ και ιςοδφναμεσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ
αποκλειςτικά για το ζργο.



Πρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ υλικϊν, εφοδίων και ςυναφϊν
προϊόντων, που είναι άμεςο αποτζλεςμα του ζργου.



Δαπάνεσ διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ

Ποςοςτά Ενίςχυςησ Επιχειρήςεων
ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΧΤΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μεγάλεσ
Επιχειριςεισ

Μεςαίεσ
Επιχειριςεισ

Μικρζσ
Επιχειριςεισ

50%

60%

70%

65%

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη (Experimental Development)

25%

35%

45%

Πειραματική Ανάπτυξη, αυξθμζνθ κατά 15%, εφόςον καλφπτονται οι
προχποκζςεισ i) ι ii) του αυξθμζνου φψουσ ενίςχυςθσ Βιομθχανικισ Ζρευνασ
(βλ. ανωτζρω)

40%

50%

60%

Μελζτεσ κοπιμότητασ

50%

60%

70%

Βιομηχανική / Εφαρμοςμζνη Ζρευνα
Βιομθχανικι Ζρευνα, εφόςον καλφπτεται μία από τισ τρεισ παρακάτω
προχποκζςεισ:
Αφξθςθ κατά 15 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ και μζχρι 80%, εάν πλθρείται μία από τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
i) Σο ζργο προβλζπει πραγματικι ςυνεργαςία:
- μεταξφ επιχειριςεων από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία είναι ΜΜΕ και καμία
μεμονωμζνθ επιχείρθςθ δεν φζρει άνω του 70% των επιλζξιμων δαπανϊν, ι –
- μεταξφ μιασ επιχείρθςθσ και ενόσ ι περιςςοτζρων οργανιςμϊν ζρευνασ και
διάδοςθσ γνϊςεων, οι οποίοι φζρουν τουλάχιςτον το 10% των επιλζξιμων
δαπανϊν και ζχουν δικαίωμα να δθμοςιεφουν τα αποτελζςματα των ερευνϊν
τουσ
ii) Σα αποτελζςματα του ζργου διαδίδονται ευρζωσ μζςω ςυνεδρίων,
δθμοςιεφςεων, αποκετθρίων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ι μζςω δωρεάν λογιςμικοφ
ι λογιςμικοφ ανοικτισ πθγισ.

Ποςοςτά Επιδότηςησ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ πρόςκλθςθσ είναι 6.150.000€. Ο προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ κάκε ζργου
εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνθτικό αντικείμενο. Θα χρθματοδοτθκοφν ζργα με δθμόςια δαπάνθ ζωσ 300.000€ και εφόςον
ςυμμετζχουν 2 επιχείρθςεσ και παραπάνω κα χρθματοδοτθκοφν με δημόςια δαπάνη ζωσ 500.000€
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ερευνθτικοφ ζργου, περιλαμβανομζνων και αυτοφ των Ερευνθτικϊν Φορζων κα πρζπει να διαμορφϊνεται
ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα:
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΟΝ ΤΝΟΛΙΚΟ Π/Τ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

1. Δαπάνεσ προςωπικοφ
1.1 Αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου ερευνθτικοφ προςωπικοφ με μιςκωτι εργαςία

ζωσ 35%

1.2 Αμοιβζσ νζου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ – μιςκωτι
ςχζςθ εργαςίασ

ζωσ 90%

1.3 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου

ζωσ 60%

2. Δαπάνεσ για όργανα & εξοπλιςμό
2.1 Πάγιοσ εξοπλιςμόσ (μθχανιματα, εξαρτιματα αυτϊν, εργαλεία)

ζωσ 20%

3. Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει (Αμοιβζσ Σρίτων – Τπεργολαβίεσ)
3.1 Δαπάνεσ Ζρευνασ υπό υμβάςει από Νομικά Πρόςωπα

ζωσ 40%

3.2 Δαπάνεσ Ζρευνασ επί υμβάςει από Φυςικά Πρόςωπα

ζωσ 40%

4. Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότητασ / Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ

ζωσ 5%

5. Δαπάνεσ για αγορά τεχνογνωςίασ

ζωσ 10%

6. Γενικά ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ
6.1 Δθμοςιότθτα, ορκωτοί λογιςτζσ, μετακινιςεισ

ζωσ 5%

7. Δαπάνεσ αναλωςίμων υλικών

ζωσ 15%

8. Δαπάνεσ για δικαιώματα βιομηχανικήσ ιδιοκτηςίασ για ΜΜΕ

ζωσ 20%

Χρονοδιάγραμμα
Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι ζωσ 3 ζτη.
Η θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων ορίηεται θ
Σρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 με καταλθκτικι θμερομθνία τθν Πζμπτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.
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Υιο ςυγκεκριμζνα οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν αφοροφν ςτα κάτωκι αντικείμενα:
 Υαραγωγι, τυποποίθςθ και πιςτοποίθςθ νζων τυροκομικϊν προϊόντων και αντίςτοιχων
διαδικαςιϊν που παράγονται μζςω παραδοςιακϊν μεκόδων τυροκομίασ.
Υρόκειται για ζνα δυναμικό κλάδο, ςτον οποίο επιχειρείται θ δθμιουργία «πρωτοκόλλων
παραγωγισ», που κα προζρχονται από τθ ςυνεργαςία των εταιρειϊν του κλάδου με
οργανιςμοφσ ζρευνασ, ενςωματϊνοντασ ςφγχρονθ τεχνολογία με ςκοπό τθν παραγωγι
προϊόντων με καλφτερεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ και υγιεινισ και αυξθμζνθσ προςτικζμενθσ
αξίασ.
 Ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςτον χϊρο των εξειδικευμζνων τροφίμων από προϊόντα του
φυτικοφ και ηωικοφ κεφαλαίου τθσ Υεριφζρειασ πλθν τθσ τυροκομίασ
Ενδεικτικά αναφζρονται τα λειτουργικά τρόφιμα, τα ειδικά προϊόντα, τα ενιςχυμζνα
τρόφιμα, κακϊσ και τα τρόφιμα που απευκφνονται ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι
ακλθτζσ και οι αςκενείσ. Ψο μζλλον τθσ βιομθχανίασ τροφίμων κα ςυνδιαμορφωκεί ςε
μεγάλο βακμό από αυτζσ τισ τάςεισ, ενϊ θ ζρευνα και θ υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν κα
αποτελζςουν το όχθμα αντιμετϊπιςθσ των νζων προκλιςεων. Χε αυτό το πλαίςιο, θ
βιομθχανία τροφίμων καλείται να ςυνδυάςει τθν παραγωγι καινοτόμων νζων διατροφικϊν
προϊόντων, με τθ διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ και τθν προςταςία των παραδοςιακϊν
προϊόντων και τεχνικϊν.
Απαιτείται ανάπτυξθ δράςεων που αναδεικνφουν το γενετικό υλικό αυτόχκονων φυλϊν και
τοπικϊν φυτικϊν ποικιλιϊν, με ςτόχο τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων που
διαφοροποιοφνται ωσ προσ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ και ςυςτιματα
παραγωγισ που πλεονεκτοφν για τθν Υεριφζρεια και οδθγοφν ςε παραγωγι
ανταγωνιςτικϊν προϊόντων ηωικισ και φυτικισ παραγωγισ ςτοχεφοντασ ςε ευρφτερεσ
ομάδεσ καταναλωτϊν με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και ευαιςκθςίεσ.
 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα τθσ
αξιοποίθςθσ υποπροϊόντων και παραπροϊόντων
Θ δθμιουργία πρωτοκόλλων και θ πιλοτικι παραγωγι νζων προϊόντων υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ από τθν αξιοποίθςθ με βιοεπεξεργαςία των υποπροϊόντων και
παραπροϊόντων που βρίςκονται ςε αφκονία ςτθν ευρφτερθ περιοχι, παρουςιάηουν
ςθμαντικό πεδίο ςυνεργαςίασ μεταξφ των επιχειριςεων και των ερευνθτικϊν φορζων με
απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ Υεριφζρειασ ςτουσ
επιλεγζντεσ τομείσ.
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 Ανάπτυξθ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ για τισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ ςτον τομζα των
τροφίμων και ςφγχρονα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ αυκεντικότθτασ, αςφάλειασ και
τοπικισ προζλευςισ τουσ
Θ εξάπλωςθ των προϊόντων Υ.Σ.Υ. τόςο ςε Ευρωπαϊκι, όςο και ςε εγχϊρια κλίμακα
ςυγκλίνει με τθν αυξανόμενθ ςτουσ καταναλωτζσ τάςθ προτίμθςθσ για προϊόντα αυκεντικά,
με αναφορζσ ςτθν παράδοςθ τθσ περιοχισ προζλευςθσ, τα οποία επιπλζον διακρίνονται για
τθ ςτακερότθτα των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ τουσ
κατάςταςθσ (π.χ. ζρευνα για νζεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ που αποςκοποφν ςτθν
απενεργοποίθςθ των παραγόντων αλλοίωςθσ των τροφίμων, απενεργοποίθςθ πικανϊν
πακογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανιςμϊν) και για τθν ιχνθλαςιμότθτά τουσ.
Χυνεπακόλουκα, θ πιςτοποίθςθ τθσ γνθςιότθτάσ τουσ αποτελεί εξαιρετικισ ςθμαςίασ
ηιτθμα, τόςο για τουσ παραγωγοφσ, όςο και για τουσ καταναλωτζσ. Χιμερα εφαρμόηονται
διάφορα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ αναγνωριςιμότθτασ των προϊόντων
αυτϊν από τουσ ελεγκτικοφσ φορείσ. Επομζνωσ, κρίνεται αναγκαία θ ανάπτυξθ αναλυτικϊν
τεχνικϊν/μεκοδολογιϊν που κα παρζχουν ςτον παραγωγό και τισ αρχζσ τθ δυνατότθτα
ελζγχου τθσ ορκισ ι μθ επιςιμανςθσ των προϊόντων Υ.Σ.Υ.
Απαιτείται ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων παραγωγισ που οδθγοφνται από επικυμίεσ
και πρότυπα καταναλωτϊν (consumer driven), ϊςτε τα τοπικά προϊόντα με πρότυπεσ
τεχνολογίεσ πιςτοποίθςθσ να διαςφαλίςουν τθν αναγνωριςιμότθτα και τθν ςτακερότθτα ςε
οργανολθπτικά ι ποιοτικά χαρακτθριςτικά ι ιδιότθτεσ που ζλκουν καταναλωτικζσ ομάδεσ
ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάπτυξθ και κατοχφρωςθ τθσ αυκεντικότθτασ
παραδοςιακϊν και ςφγχρονων αγροτικϊν προϊόντων που βοθκά ςτθν αναγνωριςιμότθτα
και ςτθν εμβζλεια των αγορϊν που διεκδικοφν.
 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (πτθνοτροφεία, βουςτάςια,
φάρμεσ, ςτάνεσ)
Θ προςταςία τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου (π.χ. ζρευνα για τθν ποιότθτα και το είδοσ
διατροφισ, ςυνκικεσ αποφυγισ αςκενειϊν) αποτελεί ηιτθμα άμεςθσ προτεραιότθτασ για
τον κτθνοτροφικό κόςμο. Οοιμϊδεισ αςκζνειεσ, όπωσ ο μελιταίοσ πυρετόσ των
αιγοπροβάτων που αποτελεί «μόνιμο» πρόβλθμα τθσ κτθνοτροφίασ μαηί με τθ
βρουκζλλωςθ και τθ φυματίωςθ των βοοειδϊν πλιττουν εδϊ και χρόνια το εγχϊριο ηωικό
κεφάλαιο. Σι ανωτζρω αςκζνειεσ ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ που εμφανίςτθκαν τα
προθγοφμενα ζτθ (π.χ. καταρροϊκόσ πυρετόσ, ευλογιά, οηϊδθσ δερματίτιδα των βοοειδϊν,
αφκϊδθσ πυρετόσ, πανϊλθ των μικρϊν μθρυκαςτικϊν, γρίπθ των πτθνϊν) πρζπει να
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αντιμετωπιςτοφν αφενόσ με ζρευνα για νζεσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ, αφετζρου με τθν
ενίςχυςθ με νζεσ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και οργανωτικϊν καινοτομιϊν, ϊςτε να
αποφευχκεί θ απϊλεια ηωικοφ κεφαλαίου.
Θ Υεριφζρεια βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν κτθνοτροφικι τθσ παραγωγι για το
ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα ςτον αγροδιατροφικό τομζα. Ψα κζματα τθσ υγείασ του
ηωικοφ κεφαλαίου και θ διαςφνδεςι τουσ με παραγωγικότθτεσ των εκτροφϊν που υςτεροφν
ςθμαντικά ζναντι των Ευρωπαϊκϊν απαιτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςεων ςε
επίπεδο διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ με πρότυπο τρόπο με παράλλθλθ ανάδειξθ διατροφικϊν
προτφπων, κεμάτων ευηωίασ και περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ. Ψα κζματα τθσ βελτίωςθσ
τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου ςυνδζονται με τθν ερευνθτικι προςπάκεια για αςφαλι
προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ για τον άνκρωπο, για μοναδικά προϊόντα τοπικοφ χαρακτιρα
με διεκνι εμβζλεια, για πρότυπα ςυςτιματα παραγωγισ ειδικϊν κατευκφνςεων υγείασ με
ελάχιςτθ χριςθ αντιβιοτικϊν και με εκρίηωςθ ςυγκεκριμζνων νοςθμάτων που οδθγοφν ςε
προτίμθςθ αυτϊν των προϊόντων από μεγάλεσ εταιρίεσ πϊλθςθσ ςε όλθ τθν υφιλιο.
 Ανάπτυξθ διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων, λειτουργικϊν τροφίμων
και καλλυντικϊν βαςιςμζνων ςτθν χλωρίδα τθσ περιφζρειασ
Ψα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Αάά), που παραδοςιακά χρθςιμοποιοφνται ςε
διάφορεσ μορφζσ τουσ ςτθ μαγειρικι, τθ βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν, ςε
φαρμακευτικζσ χριςεισ και ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν, ςυγκεντρϊνουν τα τελευταία
χρόνια ςυνεχι ηιτθςθ ςτισ οικονομικά αναπτυγμζνεσ χϊρεσ με ζμφαςθ ςτθν Ε.Ε. και τισ
Θ.Υ.Α. Επίςθσ, διαπιςτϊνεται ςυνεχισ αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ,
όπωσ φάρμακα, καλλυντικά, αλλά και άλλα προϊόντα που περιζχουν φυςικά ςυςτατικά,
κυρίωσ φυτικισ προζλευςθσ. Ζτςι βότανα που παλαιότερα παράγονταν εμπειρικά και ιταν
διακζςιμα, χωρίσ άδεια ι ζλεγχο, από εξειδικευμζνα καταςτιματα ι και υπαίκρια, τϊρα
αποτελοφν βαςικά καταναλωτικά προϊόντα, που παράγονται από πολυεκνικζσ επιχειριςεισ
και πωλοφνται από αλυςίδεσ πολυκαταςτθμάτων. Ακόμθ, τα τελευταία χρόνια,
διαπιςτϊνεται αυξθμζνθ ηιτθςθ για φυτικι βιομάηα, προερχόμενθ κατά βάςθ από Α.ά.ά.,
θ οποία προορίηεται για τθν παραςκευι υγιεινϊν τροφίμων, διαιτθτικϊν προϊόντων, αλλά
και προϊόντων που ςυνδυάηονται με τθ ςωματικι και ψυχικι ευεξία, όπωσ θ
αρωματοκεραπεία.
 Πελζτθ και ανάπτυξθ προγνωςτικϊν, διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν δεικτϊν (γενικά
βιοδεικτϊν), μελζτθ/ανάπτυξθ/εφαρμογι μθ επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
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 Βιοπλθροφορικι / i data anal tics: Εφαρμογι των ΨΥΕ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων
των βιοεπιςτθμϊν και τθν επεξεργαςία βιολογικϊν δεδομζνων (βάςεισ δεδομζνων,
εξόρυξθ και ςυνδυαςμόσ πλθροφορίασ, λογιςμικό και υπθρεςίεσ ανάλυςθσ) για τθν
καλφτερθ κατανόθςθ των ςφνκετων ρυκμιςτικϊν δικτφων χιλιάδων γονιδίων και
πρωτεϊνϊν που ελζγχουν ςθμαντικζσ βιολογικζσ διεργαςίεσ και τθ μεταγραφι των
αποτελεςμάτων τθσ κλινικισ ζρευνασ ςτθν κλινικι πρακτικι.
 Υροθγμζνα μικρο- / νανο- βιοϊατρικά ςυςτιματα και ςυςκευζσ: νζα ςυςτιματα και
ςυςκευζσ τα οποία εκμεταλλεφονται τισ προόδουσ ςτθ μικρο- και νανο- τεχνολογία και
τθσ τεχνολογίασ υλικϊν, όπωσ μικρο-ροικζσ ςυςκευζσ, μικρο- αναλυτικζσ ςυςκευζσ, νανοαιςκθτιρεσ και εμφυτεφςιμεσ ςυςκευζσ, ςυςκευζσ για αυτοματοποιθμζνθ χοριγθςθ
κεραπευτικϊν ουςιϊν, κακϊσ και εφαρμογζσ ρομποτικισ χειρουργικισ.
 Ξλινικζσ και διαγνωςτικζσ εφαρμογζσ με βάςθ τθν πολλαπλι παράλλθλθ αλλθλοφχιςθ
του γονιδιϊματοσ (next eneration sequencin ).
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο, όπωσ κινθτζσ
εφαρμογζσ και αιςκθτιρεσ/ βιοαιςκθτιρεσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ εφχρθςτων
διαγνωςτικϊν μεκόδων, ελζγχουσ παρουςίασ επιβλαβϊν και τοξικϊν ουςιϊν, εκτίμθςθσ
τθσ τοξικότθτασ και εφαρμογϊν βιο-απεικόνιςθσ, πλθροφορικισ και διαχείριςθσ των
δεδομζνων
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
 Βιο-απεικόνιςθ (bio-imaging /

iomedical ima in ): Ψεχνολογίεσ μθ επεμβατικισ

απεικόνιςθσ για τθν ανίχνευςθ, διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ νοςθμάτων κακϊσ και
μοριακϊν αλλθλεπιδράςεων ςε ηωντανά κφτταρα, ιςτοφσ, όργανα και οργανιςμοφσ με
μεγάλθ ακρίβεια και ευαιςκθςία. Πθ επεμβατικζσ ι μικρο- επεμβατικζσ προςεγγίςεισ
και τεχνολογίεσ αποτελοφν εξαιρετικά χριςιμα εργαλεία τόςο ςτισ ςυνικεισ
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και κλινικζσ εφαρμογζσ όςο και ςτθν βιο-ιατρικι και
μεταφραςτικι ζρευνα όπου αξιοποιοφνται και για τθν ανάπτυξθ νζων φαρμάκων.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογϊν με ψθφιακό περιεχόμενο όπωσ κινθτζσ
εφαρμογζσ και βιοαιςκθτιρεσ (mo ile ealt & iosensor) και ανάπτυξθ εφχρθςτων,
διαγνωςτικϊν μεκόδων.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ και εξειδικευμζνων, καινοτόμων
υπθρεςιϊν για τθ φροντίδα ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, των θλικιωμζνων και τθν
ενίςχυςθ του ιατρικοφ τουριςμοφ.
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 Επεξεργαςία

βιοιατρικϊν

καρδιογραφθμάτων,

ςθμάτων.

Ανάλυςθ

καρδιοτοκογραφθμάτων,

θλεκτρομυογραφθμάτων,

βιοϊατρικϊν

ςθμάτων

-

θλεκτροεγκεφαλογραφθμάτων,

πολυςομνθμογραφθμάτων.

Αυτόματθ

εξαγωγι

ςυμπεραςμάτων και ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων.
 Πζκοδοι ανάλυςθσ ιατρικϊν ςθμάτων με ςκοπό τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε ςυςκευζσ για
τθν παρακολοφκθςθ, τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία.
 Ψθλεμετάδοςθ ςθμάτων μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν. Διαχείριςθ βιο-ιατρικϊν ςθμάτων και
ζξυπνεσ μζκοδοι ανάλυςθσ.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν ΨΥΕ με ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ και
υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
χϊρουσ του Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ και των Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν
Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι τομείσ:
 Ανάπτυξθ

καινοτόμων

προϊόντων

και

υπθρεςιϊν

ΨΥΕ

και

οπτικοακουςτικοφ

περιεχομζνου, με ζμφαςθ ςτθν εμπειρία τελικοφ χριςτθ και με ςκοπό τθν ανάδειξθ και
προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και του τουριςτικοφ
προϊόντοσ, μζςω τθσ δθμιουργίασ και αξιοποίθςθσ περιεχομζνου, κακϊσ και προθγμζνων
μεκόδων παραγωγισ και διανομισ του.
 Ανάπτυξθ καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογϊν ΨΥΕ που προωκοφν τθ ςυνζργεια των
τομζων Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ, και Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν με άλλουσ κεματικοφσ
τομείσ με ςτόχο τθν δθμιουργία νζων αλυςίδων αξίασ.
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν ΨΥΕ για τθν παραγωγι, ψθφιοποίθςθ, ανάλυςθ,
διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και ενςωμάτωςθ περιεχομζνου με χριςθ καινοτόμων μεκόδων,
ςτουσ τομείσ του Υολιτιςμοφ, Ψουριςμοφ και Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν.

Χτουσ εν λόγω τομείσ, οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν, κα πρζπει να αφοροφν ςτθν ακόλουκθ
κατθγορία:
 Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ (αρ. 25 του Ξαν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το
ενιςχυόμενο μζροσ του ζργου ζρευνασ και ανάπτυξθσ πρζπει να εμπίπτει πλιρωσ ςε μία ι
περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ,
μελζτεσ ςκοπιμότθτασ.
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