
 

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία 

Σκοπός Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που 
βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. 

Δικαιούχοι • Εμπορικές εταιρείες 

• Συνεταιρισμοί 

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

• Ομάδες Παραγωγών  

• Αστικοί Συνεταιρισμοί 

• Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες 

• Κοινοπραξίες  

• Ατομικές επιχειρήσεις 

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις 

Επιλέξιμες 

Δαπάνες 

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

• για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ 

• για καινοτομία στις ΜμΕ  

• για διαδικαστική και οργανωσιακή καινοτομία για ΜμΕ 

και Μεγάλες Επιχειρήσεις 

• για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

• για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

• για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

• για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και 

εργαζομένους με αναπηρία 

• για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

• για επαγγελματική κατάρτιση 

• για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

Γ. Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα αρχικής επένδυσης 

• Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

• Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος 

• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 

• Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και 

εργαζομένους με αναπηρία 

• Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ 

• Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

παρ. Β του παρόντος. 

Είδη 

Ενίσχυσης 

• Επιχορήγηση 

• Φορολογική απαλλαγή 

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

• Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης 

Ποσά 

Ενίσχυσης 

• Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€ 

•  Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί για δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 1.000.000€. 

Αξιολόγηση • Με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. 

• Δημοσίευση απόφασης ελέγχου αξιολόγησης: εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
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