
Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιούχοι - Βασικές Προυποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που θα 
υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας που 
διαθέτει κάποιος αναγνωρισμένος φορέας καινοτομίας θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που τους απασχολεί. 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά  ένα σύνολο 
υποχρεώσεων, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

• Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης που 
   αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της Πρόσκλησης, και διαθέτει η επιχείρηση πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 
   της  πρόσκλησης ( 31-10-2019).
• Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης. 
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 
  (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και 
  ατομικές επιχειρήσεις και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί 
   πριν από την 1/1/2018.
• Να έχουν, εφόσον απαιτείται, την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα 
  στον αρμόδιο  φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες 
  δραστηριοποιείται και θέλει να επενδύσει. 
• Να μην είναι προβληματικές και να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν,  
  καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, που ορίζονται στην πρόσκληση.    

Φορείς Καινοτομίας

Ως φορείς καινοτομίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης, νοούνται οι παρακάτω:
• Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
   Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016.
• Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν).
• Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ήδη 
   διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011 και
• Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.



Προϋπολογισμός έργου - Ποσοστό επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 
1.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000,00€. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Έναρξη Υποβολής : 17 - 12 - 2019
Λήξη Υποβολής : 28 - 2 - 2019

√ Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)   
(www.ependyseis.gr/mis).

√ Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, με τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά σε μη επεξεργασιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου ( π.χ .PDF). 

√ Επισήμανση : Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό 
μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι 
ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί.

www.ependyseis.gr/mis
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Διάρκεια  Υλοποίησης  Επενδυτικού  Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης  Ένταξης.

Επιχορηγούμενες  Δαπάνες

Αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

•   Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση 
    του κόστους παραγωγής, 

•   Οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον 
    ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής 
    διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής), 

•   Σχεδιασμός νέων προϊόντων, 

•   Διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο 
    την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.


