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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 

Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας & Παραγωγής 

Δράση εθνικής εμβέλειας  

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

 

 

 

 

 

 
Δρ. Δ. Πουτούκης 
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ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ) 

 

 Άξονας 1, 1Σ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές 

προτεραιότητες 

 

 Προτεραιότητα ΕΤΠΑ: 1β Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  
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ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Κανονισμός ΕΕ 651/2014 της 17.06.2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (άρθρα 25, 27) 

 

ν. 4314/2014 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), όπως ισχύει  

 

ν. 4310/2014 (νόμος έρευνας), όπως ισχύει 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ 

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας 

και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες 

αξίας.  

 

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για 

τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία 

διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως 

βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής 

οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων 

υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, 

ιδίως ΜΜΕ. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ 

Στόχος 

Βασικός στόχος των ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι: 

Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού 

χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειρογνωμοσύνης και η δημιουργία δικτύων συνεργασία με τις επιχειρήσεις. 

Η μεταφορά τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής 

ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. 

Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η 

ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 

Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της 

βιομηχανίας (με έμφαση σε τεχνολογίες της 4ης  βιομηχανικής επανάστασης) 

αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή στην αίθουσα 

όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής με στόχο τον 

τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 

Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/ προϊόντων.  
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  

Περιφερειακή κατανομή δημόσιας δαπάνης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
Διαθέσιμη Δημόσια 

Δαπάνη (€) % 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  

Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

12.650.000 42,2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:  

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

3.700.000 12,3 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  

Αττική 

11.000.000 36,7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:  

Στερεά Ελλάδα 
2.000.000 6,7 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  

Νότιο Αιγαίο 650.000 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000.000 100 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχος Φορέας είναι η υπό σύσταση νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει για την τόνωση της 

καινοτόμου δραστηριότητας. 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον 

έναν (1) οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις 

και θα έχει τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμός, ΝΠ μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα. 

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση 

ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, δύνανται να είναι: 

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Όπως ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κα, 

που ασκούν και οικονομικές δραστηριότητες  

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως 

μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης 

Λοιποί φορείς. Λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή 

δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενέργειες για την δημιουργία Κέντρου Ικανοτήτων  

Πρόδρομες ενέργειες για την δημιουργία υπό σύσταση νομικής οντότητας-ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:  

 Υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων με αντικείμενο την από κοινού 

συμφωνία για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης και με σκοπό τη σύσταση 

σχετικής νέας νομικής οντότητας συγκεκριμένου σκοπού, δραστηριοτήτων και μορφής.  

 Συντάσσεται σχέδιο καταστατικού, όπου για την ενότητα που αφορά το μετοχικό/εταιρικό 

του Κέντρου Ικανοτήτων κεφάλαιο ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Το σύνολο της εισφοράς σε χρήμα στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο δεν θα 

υπολείπεται της ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.  

 Η καταβολή της εισφοράς σε χρήμα του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου δύναται να 

γίνει σταδιακά, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπεται στο καταστατικό της 

νέας οντότητας. 

 Επιπλέον των εισφορών σε χρήμα, το εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο του Κέντρου 

Ικανοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει εισφορές σε είδος, εξωκεφαλαιακές εισφορές και 

εγγυητικές εισφορές 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Να έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν 

στο υπό ίδρυση Κέντρο Ικανοτήτων, το οποίο εκπληροί τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης. 

 Να υποβληθούν οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και νόμιμων εκπροσώπων 

για συμμετοχή των εταίρων στην υπό ίδρυση δομή, με σχετική δέσμευση για την 

εξασφάλιση της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής.  

 Να υποβάλουν έως μια πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Δράσης. 

 Κάθε εταίρος/μέτοχος μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε δύο (2) υπό σύσταση 

Κέντρα Ικανοτήτων 

 Κανένας εκ των εταίρων/μετόχων (μεμονωμένα ή ως όμιλος) να μην κατέχει πάνω 

από το 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Κέντρου Ικανοτήτων 

 Να υποβληθεί επιχειρησιακό σχέδιο 
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 Η έδρα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι ανεξάρτητη από την έδρα των 

μετόχων/εταίρων 

 Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ αντλεί την χρηματοδότησή του από την 

Περιφέρεια στην οποία έχει την έδρα του και λειτουργεί νομίμως 

 Το μέγεθος, ΜΜΕ ή μεγάλη επιχείρηση, του ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

εξαρτάται από το μέγεθος και τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων/εταίρων 

στο μετοχικό του κεφάλαιο  

 Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ λαμβάνει το σύνολο της επιχορήγησης 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% τις 

επενδυτικές δαπάνες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ μπορούν να έχουν 

προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)  

1. Υλικά – Κατασκευές 

2. Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 

3. Αγροδιατροφή 

4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

5. Υγεία & Φάρμακα 

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) 

7. Ενέργεια 

8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
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Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες δραστηριότητες:  

 Ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ικανοτήτων [άρθρο 27, Καν. (ΕΕ)  

651/2014] και  

 Έρευνας και ανάπτυξης [άρθρο 25, Καν. (ΕΕ) 651/2014] 

 

Οι ανωτέρω δραστηριότητες θα πρέπει να συνάδουν με το 

επιχειρησιακό σχέδιο που θα υποβληθεί με την αίτηση 

χρηματοδότησης.    

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Α. Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων [άρθρο 27, Καν. (ΕΕ) 651/2014] 

ΙΙ Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Ι Λειτουργικές δαπάνες 

Δαπάνες προσωπικού 

Διοικητικές δαπάνες/ Γενικά έξοδα (Δημοσιότητα, κατάρτιση) 

Έμμεσες δαπάνες: 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών  

 

Β. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης [άρθρο 25, (ΕΕ) 651/2014] 

Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική 

ανάπτυξη) 

Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας 
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Οι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

περιλαμβάνονται στην YA 137675 /EΥΘΥ/1016/19.12.2018 (Β΄5968) (ΥΑΕΚΕΔ). 

 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες όταν: 

 έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, 

 δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των έργων, 

 προβλέπονται στην απόφαση χρηματοδότησης & το ΤΠΕ, 

 τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης 

αποδεικτικής αξίας, 

 αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο του έργου, 

 συμφωνούν με το θεσμικό πλαίσιο του Δικαιούχου, 

 συμφωνούν με το ισχύον λογιστικό – φορολογικό σύστημα,  

 δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλου έργου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπολείπεται 

του 1.000.000€, ούτε να υπερβαίνει τα 3.000.000€. 

  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Άρθρο 27, Κανονισμός ΕΕ 

651/2014 

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε 

ενσώματα και άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 

  

≤ 50%  

(έως 200.000€ για την 

υποκατηγορία «Κτίρια, 

εγκαταστάσεις και 

περιβάλλον χώρος») 

Β. Λειτουργικές δαπάνες ≤ 50% 

Άρθρο 25, Κανονισμός ΕΕ 

651/2014 

Γ. Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα ή 

πειραματική ανάπτυξη ή για 

μελέτες σκοπιμότητας 

≤ 25% 

  

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων:  18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Ένταση ενίσχυσης 

Άρθρο 27, Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

(%) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

(%) 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

  

65 
50 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

  

65 
50 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Στερεά Ελλάδα 
65 50 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: 

Αττική 
 55 

50 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Νότιο Αιγαίο 
 55 

50 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Ένταση ενίσχυσης  

Άρθρο 25, Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014: Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης  

 

Κατηγορία Έρευνας 

Πολύ 

Μικρή & 

Μικρή 

επιχείρηση 

Μεσαία 

επιχείρη

ση 

Μεγάλη 

επιχείρηση 

Βιομηχανική Έρευνα 70% 60% 50% 

Βιομηχανική Έρευνα, εφόσον πληρούται η 

προϋπόθεση: 

i) τα αποτελέσματα της πράξης διαδίδονται ευρέως 

μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων 

ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού 

ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

  

80% 

  

75% 

  

65% 

Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35% 25% 

Πειραματική Ανάπτυξη, εφ’ όσον καλύπτεται η 

προϋπόθεση i) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης 

βιομηχανικής έρευνας (βλ. ανωτέρω) 

60% 50% 40% 

Μελέτες σκοπιμότητας 70% 60% 50% 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 

από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τον 

Υπεύθυνο Συντονισμού Έργου και συνοδεύονται από όλα τα 

δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.    

 

 

 Η χρήση του ΠΣΚΕ γίνεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου.   

 



ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  30.7.2020 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης 

διεξάγεται σε δύο (2) Στάδια: 

Στάδιο Α: έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της αίτησης 

χρηματοδότησης (διενεργείται από την ΓΓΕΤ)  

 

Στάδιο Β: αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης βάσει κριτηρίων 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Δυνατότητα εμπειρογνωμοσύνης κατά την κρίση της 

Επιτροπής  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τρία (3) και βαθμολογούνται σε κλίμακα 

από 0 έως 20 το καθένα από αυτά. Η συνολική βαθμολογία των αιτήσεων 

χρηματοδότησης προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών 

κριτηρίων, πολλαπλασιασμένων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Κριτήρια αξιολόγησης:  

 

A. Αξιοπιστία-εμπειρία των δικαιούχων και ικανότητα υλοποίησης του 
έργου (συντελεστής βαρύτητας 25%) 

 

B. Ποιότητα και πληρότητα του προτεινόμενου έργου  (συντελεστής 
βαρύτητας 35%)   

 

C. Βιωσιμότητα επιχειρησιακού σχεδίου/ Κέντρου Ικανοτήτων  

      (συντελεστής βαρύτητας 40%) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Αιτήσεις χρηματοδότησης που θα συγκεντρώσουν συνολική σταθμισμένη 

βαθμολογία μικρότερη των 12 μονάδων, δεν θα προταθούν για 

χρηματοδότηση. 

 

Οι προς χρηματοδότηση αιτήσεις χρηματοδότησης προσδιορίζονται με 

βάση:  

 την βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης,  

 τα διατιθέμενα κονδύλια για την κατηγορία Περιφερειών, από την 

οποία αντλεί κονδύλια ο δυνητικός δικαιούχος  

 

 

 Έκδοση απόφασης ένταξης/απόρριψης 

 Δυνατότητα ένστασης 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Ενεργοποίηση/σύσταση της νέας νομικής οντότητας - ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ στη βάση του υπογραφέντος μνημονίου συνεργασίας 

Το Κέντρο Ικανοτήτων για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του αποκτά 

κτιριακές υποδομές 

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στη νέα νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας γίνονται με ευθύνη του δικαιούχου  

Η χρήση υπηρεσιών ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική 

 

Έλεγχος βιωσιμότητας του Κέντρου Ικανοτήτων σε δύο (2) έτη από τη λήξη της 

κρατικής χρηματοδότησης από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων  
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 

Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής 


