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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» .  

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει, για την προδημοσίευση της δράσης που στοχεύει στην 

ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη 

στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και 

ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής 

μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως 

στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται 

στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών 

Δικαιούχων. 

Προϋπολογισμός  

300.000.000 ευρώ 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι  

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και 

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». 

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν 

στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, 

ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς 

και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. 



Παρεμβάσεις 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί 

δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα 

τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας 

ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. 

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε 

συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και 

τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςΔυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες 

ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 

Υποβολή προτάσεων και επιδότηση 

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022.  

Σε διακριτά στάδια υποβολής, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις (4ο 

τρίμηνο 2022) και στη συνέχεια στις προτάσεις συνεργατικών έργων ερευνητικών οργανισμών με 

επιχειρήσεις (1ο τρίμηνο 2023) και στα έργα με Σφραγίδα Αριστείας (2ο τρίμηνο 2023). 



 

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση και ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης υποβολής 

προτάσεων: 

Παρέμβαση I        60.000.000       Q4 2022 

Παρέμβαση II     180.000.000       Q1 2023 

Παρέμβαση III     39.000.000        Q4 2022 

Παρέμβαση ΙV     21.000.000        Q2 2023 

Σύνολο               300.000.000  

Ενδιάμεσος Φορέας  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). 

Δείτε την προδημοσίευση της Δράσης στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/2022/09/PRODHMOSIEYSH_EK.pdf 

 

 

 

http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/2022/09/PRODHMOSIEYSH_EK.pdf

