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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/21.07.2017
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για
Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ,
Θέμα:
Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ήπειρος 2014-2020»
Σχετ.:

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και
Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2017 ώρα 12:00
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2017 ώρα 14:00
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των
προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 26.10.2017.
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ηπείρου με τους εξής τρόπους: i) μέσω της δυνατότητα
διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά
κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή ii) από επιχειρήσεις ι οποίες
δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά
τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στην RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά
και από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ
Περιφέρειας Ηπείρου (www.peproe.gr).
Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων, ο κύριος εταίρος του
έργου θα πρέπει να είναι η επιχείρηση (Δικαιούχος), έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1.

Δαπάνες προσωπικού

2.

Δαπάνες Τρίτων

3.

Γενικά Έξοδα (Αναλώσιμα, Μετακινήσεις της Ομάδας Έργου, Έξοδα Φιλοξενίας και Διοργάνωσης
Συναντήσεων, Απόκτηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κλπ)

4.

Δαπάνες Ορκωτών Λογιστών

5.

Έμμεσες – Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για ερευνητικούς οργανισμούς)

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης σε ευρώ: 300.000 ευρώ
Εφόσον συμμετέχουν 2 ή και περισσότερες επιχειρήσεις ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στις 500.000
ευρώ.
Διάρκεια των έργων: έως 36 μήνες
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis)
To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Ιδρύματος http://research.teiep.gr (Ενημερωτικά Δελτία).

