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(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014 – 2020) 
 

ΔΡΑΣΗ 1.b.2.1.a  – «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια 

Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δράση 1.b.2.1.a "Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια 

Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Πελοπόννησος 2014-2020” έχει ως ειδικό στόχο την αύξηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής συμμετοχής 

στο σύνολο της δαπάνης για Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία, αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών 

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και συμβολή στην κάλυψη των στόχων της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

 

Η συγκεκριμένη προδημοσίευση αφορά αποκλειστικά στους παρακάτω τομείς οι οποίοι και 

αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3) : 

 

α)  Αγροδιατροφικός τομέας -  τρόφιμα – ποτά 

β) Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, 

μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, 

μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών 

γ)  Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα 

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 
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2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

2.1 Δικαιούχοι   

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι 

οι παρακάτω φορείς: 

Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα,  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  

 Να είναι μικρές,  ή πολύ μικρές ή  μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I 

του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης  

 να δραστηριοποιούνται, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού 

/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 

Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις, 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις  

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως 

της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά, 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι 

οργανισμοί ή/και οι   θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι 

εταίροι. 

Οι επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της 

προδημοσίευσης της πρόσκλησης. 

 

2.2 Φορείς καινοτομίας 

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:  

 Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.2083/1992 και μετά από την κατάργηση του με τις διατάξεις του 
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ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν.4009/2011 καθώς και οι 

φορείς που με βάση το άρθρο 12 του Ν.3297/23-12-2004, ΦΕΚ 259
Α
/2004 θεωρούνται ως 

δημόσιοι φορείς. 

 οι κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

 Ομοειδή με τα παραπάνω Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και κλαδικές εταιρείες έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ. 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» είναι : 

 η παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση 

των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ με 

σκοπό : α. την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές , β. την ανάπτυξη 

καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας των επιχειρήσεων και γ. την επίλυση 

προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων.    

 Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς 

φορείς της χώρας, με στόχο οι πρώτες να βρουν απάντηση σε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα 

/ πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία τους ή στα προϊόντα /υπηρεσίες τους 

 Η προώθηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας 

προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων 

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης 

εξειδίκευσης. 

 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Π.Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 

 

Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο Θεματικό Στόχο, Επενδυτική 

Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο ανά Άξονα Προτεραιότητας του Π.Ε.Π. "Πελοπόννησος" : 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και 

της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την 

καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης 

αξίας 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
1b :  Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και 

καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 

επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής 

επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 

μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα 

συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 

ευφυούς εξειδίκευση, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1 : Αύξηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής συμμετοχής στο 

σύνολο της δαπάνης για Ε-Τ-Κ. Αναβάθμιση προϊόντων και 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Συμβολή στην 

κάλυψη των στόχων της Περιφερειακής RIS3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Περιφέρεια σε μετάβαση 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

5.1 Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 

 

Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης 

ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα 

είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα θέματα που έχει θέσει η 

επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να 

αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών 

ή υπηρεσιών. Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, τον 
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σχεδιασμό νέων προϊόντων, ως προς την επιχείρηση, οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον 

ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, 

δίκτυα διανομής) τροποποίηση συσκευασίας του προϊόντος, τη διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων 

του προϊόντος με στόχο πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τα θέματα/προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα 

πρέπει να ικανοποιούνται απλά με την αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών 

αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Με το 

ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού 

και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. 

Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία 

στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο 

θέμα/πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Επόμενες 

υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς άλλες ΜμΕ δεν θα 

επιχορηγούνται. 

 

5.2 Κουπόνι καινοτομίας 

Κάθε κουπόνι καινοτομίας έχει μέγιστη ονομαστική αξία 15.000,00€ και θα μπορεί να ανταλλαγεί με 

τεχνογνωσία / εμπειρογνωμοσύνη που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. 

Στην αξία του κουπονιού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και 

επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. 

Κάθε επιχείρηση δικαιούται την χορήγηση ενός κουπονιού καινοτομίας σε όλη τη διάρκεια της παρούσας 

δράσης. Τα κουπόνια θα εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και δεν θα υπάρχει δυνατότητα 

μεταβίβασης. 

Σε κάθε κουπόνι καινοτομίας θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης, ο αύξων αριθμός του κουπονιού 

και το όνομα της επιχείρησης στην οποία έχει χορηγηθεί. Τα κουπόνια εκδίδονται ονομαστικά, στην 

επωνυμία της αιτούμενης επιχείρησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον φορέα καινοτομίας για 

την πληρωμή του. 

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα συνέργειας δύο κουπονιών για την περίπτωση που τα 

προβλήματα δύο δικαιούχων ΜμΕ είναι κοινά, αλλά το κόστος ξεπερνά τα 15.000,00 ευρώ ή είναι 

διεπιστημονικής προσέγγισης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο φορέας καινοτομίας να είναι ο ίδιος ή να 

επιλεγούν και δύο φορείς καινοτομίας. 
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6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 € (ευρώ) σε όρους Δημόσιας 

Δαπάνης (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από το Π.Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 για τον υπολογισμό της 

Κοινοτικής Συνδρομής. Η ανωτέρω Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

 

Κάθε κουπόνι καινοτομίας έχει μέγιστη επιχορηγούμενη αξία τις 15.000,00 € (ευρώ), σε περίπτωση που η 

αξία της έρευνας για το σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι μεγαλύτερη των 15.000,00€ (ευρώ) τότε 

το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται μέσω ιδιωτικής συμμετοχής. Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και 

βαρύνει την επιχείρηση. 

  

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων Προτάσεων - Έργων ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες , από την 

ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης – Χορήγησης Κουπονιού Καινοτομίας του έργου 

στο Π.Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014 – 2020. 

 

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά 

κατηγορία δαπανών όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 -  Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ 

του Καν. ΕΕ 651/2014 

 

Στη συγκεκριμένη δράση επιλέξιμη είναι αποκλειστικά η δαπάνη για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για 

συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 

ευρώ ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. 

 

H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη δράση (κουπόνια 

καινοτομίας) είναι 15.000,00 ευρώ.  

 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για τη χρηματοδότηση από το παρών Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης 

χορήγησης κουπονιού καινοτομίας, με βάση τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν από την αντίστοιχη 

Πρόσκληση. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 

υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των Προτάσεων, η μεθοδολογία και τα 

κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χορήγησης 
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και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην οικεία Πρόσκληση του 

Προγράμματος (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν). 

 

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις 

δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις αιτήσεις και να 

αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του Ενωσιακού Προϋπολογισμού. 

 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου, και ιδιαίτερα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ Ε.Π.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

γεννά ως προς τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του 

Προγράμματος. Η. ΕΥΔ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να 

τροποποιήσει τούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση. 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μονάδα Α’, 

Τηλ: 2713601387, 2713601378, E-mail: sxygou@mou.gr , panakout@mou.gr     

URL:http://www.eydpelop.gr. Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να 

απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, 

support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00) 

 
Η παρούσα Προδημοσίευση θα παραμείνει μέχρι την δημοσίευση της επίσημη δημοσίευση της 
Πρόσκλησης.  
 

 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 
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