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«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011» 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 

    ΣΙΣΛΟ 
«ΤΜΠΡΑΞΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ε 

ΕΣΙΑΜΕΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ»  

ΣΙ ΑΦΟΡΑ 

 

Η πξάμε ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
εξεπλεηηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο, κέζα από ηελ από θνηλνύ εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ 

θαη ηερλνινγηθώλ έξγωλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ 

αληαγωληζηηθόηεηα θαη εμωζηξέθεηα ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ θαη βειηηώλνπλ 
ηελ πνηόηεηα δωήο ηνπ Έιιελα πνιίηε. Δηδηθόηεξα, ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πινπνίεζε έξγωλ Δ&Τ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ:  

α) ελδηαθέξνπλ ηνλ παξαγωγηθό ηζηό ηεο ρώξαο θαη ζα ζπκβάινπλ άκεζα ή 

έκκεζα ζηελ παξαγωγή λέωλ ή βειηηωκέλωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ θαη ζηε 
δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο,  

β) ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλωλίαο θαη ηωλ πνιηηηθώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

όπωο ελεξγεηαθή πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη  

γ) παξάγνπλ λέα γλώζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΔΠΙΓΟΣΗΘΟΤΝ 

 

Γηθαίωκα ππνβνιήο πξόηαζεο έρνπλ εγρώξηεο ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεωλ θάζε 

κεγέζνπο, εξεπλεηηθώλ θέληξωλ, ηλζηηηνύηωλ, ΑΔΙ (Παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ), 
ηερλνινγηθώλ, δεκόζηωλ, θαη άιιωλ θνξέωλ. Σεκεηώλεηαη όκωο όηη νη βαζηθνί 

απνδέθηεο (νκάδεο ζηόρνη) ηεο δξάζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη εξεπλεηηθνί 

θνξείο (Παλεπηζηήκηα, ΤΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ιλζηηηνύηα).  

 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΣΟΜΔΙ: 

 

Οη Δπηζηεκνληθνί  θαη Τερλνινγηθνί ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο νπνίνπο 

εζηηάδεηαη ε πξάμε είλαη:  

1. Φαξκαθεπηηθά/ Καιιπληηθά πξνϊόληα,  

2. Τξόθηκα/ Πνηά,  

3. Γεωξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία θαη Βηνηερλνινγία,  

4. Φεκηθέο δηεξγαζίεο ζηε βηνκεραλία,  

5. Πξνεγκέλα Υιηθά,  
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6. Πιεξνθνξηθή, Τειεπηθνηλωλίεο θαη Απηνκαηηζκνί,  

7. Δλέξγεηα,  

8. Πεξηβάιινλ,  

9. Αζθάιεηα,  

10. Υπεξεζίεο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ελόο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζα είλαη από 300.000 έωο 
3.000.000 € κε ρξνληθή δηάξθεηα από 24 έωο 36 κήλεο. 

 

 
 

ΓΗΜΟΙΑ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 
Η έληαζε ελίζτσζες θαζορίδεηαη τωρηζηά γηα θάζε δηθαηούτο ελίζτσζες θαη γηα 
θάζε είδος εληζτσόκελες δραζηερηόηεηας 

Το ποζοζηό ηες επηδόηεζες κπορεί λα θηάζεη θαη ηο 100% ηοσ έργοσ 

 

ΣΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ: 

Η έληαζε ελίζρπζεο ελόο δηθαηνύρνπ γηα θάζε είδνο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ίζε γηα 

όιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπάλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε δξαζηεξηόηεηα. Η ηδία 

ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ (εθόζνλ ππάξρεη) επηκεξίδεηαη επίζεο ζε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο δαπάλεο κε ίζν πνζνζηό. Δμαηξνύληαη νη δαπάλεο πξνζωπηθνύ. Οη 

επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλώλ είλαη νη εμήο: 

α) Δληζρύζεηο γηα ζρέδηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο 

- Γαπάλεο πξνζωπηθνύ 

- Γαπάλεο γηα όξγαλα θαη εμνπιηζκό 

- Γαπάλεο γηα θηίξηα 

- Γαπάλεο γηα αγνξά ηερλνινγίαο - ηερλνγλωζίαο 

- Γαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη (από θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα) 

- Σπκπιεξωκαηηθέο δαπάλεο 

- Γαπάλεο αλαιωζίκωλ 

β) Δληζρύζεηο γηα κειέηεο ηερληθήο ζθνπηκόηεηαο 

γ) Δληζρύζεηο γηα δαπάλεο δηθαηωκάηωλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

 

Οη προηάζεης σποβάιιοληαη από ηελ επόκελε εκεροκελία ηες έθδοζες ηες 
πρόζθιεζες(24/5/2011) έως θαη ηελ 11/07/2011 (θαηαιεθηηθή εκεροκελία). 

 

 


