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Ι. Βασικές Πληροφορίες
Στόχος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Η εν λόγω δράση αποσκοπεί στη μετάβαση
στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και στην αύξηση της εγχώριας
προστιθέμενης αξίας μέσω της αποτελεσματικής διοχέτευση των διαθέσιμων
πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή
καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω
μίας σειράς παρεμβάσεων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης
μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από
ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με
ερευνητικούς οργανισμούς.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις
ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

1

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

2

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων
με Ερευνητικούς Οργανισμούς

3

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων
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Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας
και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με
Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και
των ερευνητικών οργανισμών.
Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο
την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας,
έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά
έργα.

ΙΙ. Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Δαπάνες Προσωπικού
Δαπάνες Οργάνων & Εξοπλισμού
Δαπάνες για Κτίρια και Γήπεδα
Δαπάνες για Μελέτη Σκοπιμότητας
Δαπάνες Καινοτομίας
Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις
Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές
πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες
για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες
χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι
άμεσο αποτέλεσμα του έργου
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ΙΙΙ. Τοµείς ∆ραστηριότητας
Υλικά - Κατασκευές
Τουρισµός, Πολιτισµός &
∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιοµηχανία
τροφίµων
Περιβάλλον & Βιώσιµη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρµακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

ΙV. Ποσοστά Επιδότησης
Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
από 25% έως 80%
Συμπράξεις Επιχειρήσεων µε
Ερευνητικούς Οργανισμούς
από 25% έως 100%
Αξιοποίηση
Αξιοποίηση Ερευνητικών
Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων
Αποτελεσμάτωναπό 25% έως 70%

από 25% έως 70%
Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Aφορά ελληνικές
ΜµΕ που έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» επιδότηση από 35% έως 70%
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V. Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός ανά Παρέμβαση:
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 ευρώ

1 επιχείρηση

350.000 ευρώ

2 επιχειρήσεις

450.000 ευρώ

3 επιχειρήσεις

500.000 ευρώ

>3 επιχειρήσεις

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με
Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 ευρώ

Αξιοποίηση Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων
2.000.000 ευρώ

VΙ. Προϋπολογισμός της Δράσης:
Το ποσό του προϋπολογισμού για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
αναμένεται. Η προηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης ανήλθε στο ποσό
542.535.722 ευρώ.
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VΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης

Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Σαφήνεια και συνάφεια στόχων
Ορθότητα των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών
Αξιοπιστία της προτεινόμενης ερευνητικής και τεχνικής προσέγγισης

Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και
ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)

Συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και
καταλληλότητα διάθεσης πόρων, προϋπολογισμού και ανάθεσης
εργασιών
Ικανότητα και εμπειρία του (ων) δικαιούχου (ων) και των ατόμων που
συμμετέχουν στην ομάδα έργου στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/
και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.
Επάρκεια υποδομών των συμμετεχόντων φορέων και καταλληλότητα
της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών διαχείρισης του έργου

Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων
είτε με την ενσωμάτωση νέας γνώσης είτε με την αξιοποίηση της
υπάρχουσας καινοτομίας είτε με την προσφορά νέας καινοτομίας
Δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα
του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις διαδικασίες τους
Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και
διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε
εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και διεθνές επίπεδο
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VΙΙΙ. Σημεία - κλειδιά
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά
κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία
επιχείρηση.

Ερευνώ

Δημιουργώ

Καινοτομώ

ΙX. Χρόνος υλοποίησης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.
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QBC | Elevating your business
Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε
αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από
την αποδοτική κατανομή των πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων
των επιχειρήσεων καθώς και την εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να
οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο επιχειρηματικότητας.
Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών
συστημάτων των συνεργατών μας και να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους. Με
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα στελέχη
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να πετύχουμε
τους στόχους και να οδηγήσουμε στην ανάπτυξη.
Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η
εμπιστοσύνη, η ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο
αναφοράς για καθένα από εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται
συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς
μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;
Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
οι οποίες σας υποστηρίζουν από την ένταξή σας στη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» μέχρι και την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που θα πρέπει να
πληροίτε κατά τον ετήσιο έλεγχο.

Συμβουλευτική για την ένταξή σας στο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Συμβουλευτική στη διαχείριση της ληφθείσας ενίσχυσης
Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων
Συμβουλευτική
υποχρεώσεων

στην

παρακολούθηση

qbc.gr

QBC - Quality Business Consultants

της

τήρησης

των

μακροχρόνιων

Για περισσότερες πληροφορίες μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας

216 900 7576

Email επικοινωνίας

info@qbc.gr

