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Θεσσαλονίκη, 15-6-2020 

Αριθμ. Πρωτ. 3106 

    

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια 
Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Την με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002), 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων» 

3. Τις αποφάσεις της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τις 
οποίες εγκρίθηκαν το περιεχόμενο της εξειδίκευσης, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής 
δράσεων του ΕΚΤ του ΕΠ,  

4. Την υπ. αρ. πρ. 2855/2-6-2020 1η τροποποίηση της πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια 
Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 

5. Την υπ. αρ. πρ. 3085/12-6-2020 εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την ανάρτηση καταλόγου με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόσκληση 

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
2014-2020 
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Εγκρίνει 

 

Τον κατάλογο των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια 
Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές. 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

- Κατάλογος συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:   

- Χρονολογικό Αρχείο 
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1)Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον νομό Αττικής αλλά διαθέτει υποκατάστημα στην 
Κεντρική Μακεδονία θεωρείται επιλέξιμη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Θεωρείται επιλέξιμη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρκεί το σύνολο των δαπανών που θα 
πραγματοποιηθούν να αφορούν το υποκατάστημα που δραστηριοποιείται στην Κεντρική 
Μακεδονία. 

 

2)Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι ο κάθε δικαιούχος δύναται «Να υποβάλλει έως ένα 
επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ». Αυτό ισχύει και στη περίπτωση που υπάρχει πρόταση από 
μόνο έναν δικαιούχο αλλά και πρόταση από Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους; 
Επίσης τι ισχύει με τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων; 

Η κάθε επιχείρηση είτε συμμετέχει στο πρόγραμμα μόνη της είτε ως σύμπραξη με άλλους 
φορείς μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μόνο σε ένα επενδυτικό σχέδιο.  

Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν αφορά τους Οργανισμός Έρευνας και διάδοσης γνώσεων 
υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργούν διάφορα Τμήματα, Εργαστήρια ή Ινστιτούτα που 
εμπλέκονται ουσιαστικά στα επενδυτικά συνεργατικά σχήματα παρέχοντας την τεχνογνωσία 
τους. Οπότε ένας Οργανισμός Έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε ένα τμήμα αυτού ή 
εργαστήριο, που συμμετέχει ως εταίρος σε μία σύμπραξη, δύναται να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης σε παραπάνω από ένα σχέδιο ως εταίρος, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο 
περιορισμό.  

 

3)Σχετικά με την διατύπωση του οδηγού για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις: «να 
δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, 
και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην ΠΚΜ». Αυτό σημαίνει πρακτικά πως μία 
υφιστάμενη εταιρία σε άλλη Περιφέρεια που θα μπει σε εταιρικό σχήμα πρότασης, θα 
μπορούσε να ανοίξει παράρτημα στην ΠΚΜ μετά την πιθανή έγκριση χρηματοδότησης ώστε 
να πραγματοποιήσει τις δαπάνες του έργου εκεί; 

Ναι, θα μπορούσε με την προϋπόθεση να δημιουργηθεί υποκατάστημα στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας πριν την πρώτη εκταμίευση και το σύνολο των δαπανών να 
αναφέρονται στο νέο υποκατάστημα που θα δημιουργηθεί.  

 

4)Αναφορικά  με τους φορείς που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο όχι ως εταίροι αλλά ως 
υπεργολάβοι με σύμβαση τι περιορισμοί υπάρχουν για την συμμετοχή τους αναφορικά με 
την έδρα τους και σε πόσα σχέδια θα μπορούσαν να συμμετάσχουν; 

Από την στιγμή που ένας φορέας συμμετέχει στο πρόγραμμα ως υπεργολάβος και όχι ως 
εταίρος, δηλαδή δεν θα λάβει επιδότηση άμεσα από αυτό, τότε δεν υποχρεούται να 
δραστηριοποιείται στην Κεντρική Μακεδονία και επίσης δεν δεσμεύεται να συμμετέχει σε 
ένα μόνο επενδυτικό σχέδιο.  

 

5)Μπορεί ένας φορέας να συμμετέχει σε δύο σχέδια; Στο ένα ως εταίρος και στο δεύτερο ως 
υπεργολάβος; 

Ναι, δύναται να συμμετέχει. 

 



6)Επιχείρηση η οποία δεν δραστηριοποιείται σε έναν από τους οχτώ τομείς της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ, είναι επιλέξιμη από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα πρόσκληση δεν υπάρχει λίστα με επιλέξιμους Κωδικούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναφέρεται στον Οδηγό, η δράση «…αφορά τις επιχειρήσεις 
που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους θεματικούς τομείς της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ……….». 

Πιο συγκεκριμένα η υποχρέωση που έχουν οι δικαιούχοι σε σχέση με την υποβολή της 
πρότασης είναι το επενδυτικό σχέδιο καινοτομίας να αφορά έναν από τους οχτώ τομείς της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ, όπως αυτοί ορίζονται στον 
οδηγό του προγράμματος. Με την υποβολή της πρότασης, οι επιχειρήσεις καλούνται να 
δηλώσουν, στο σχετικό πεδίο της αίτησης μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων, έναν Κωδικό Δραστηριότητας επένδυσης ο οποίος θα πρέπει να σχετίζεται με 
το επενδυτικό σχέδιο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει τον συγκεκριμένο ΚΑΔ 
που θα δηλωθεί ως επένδυσης θα πρέπει να τον ενεργοποιήσει πριν την πρώτη εκταμίευση. 
Σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση του επενδυτικού σχεδίου καινοτομίας με έναν από τους 
τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης θα αξιολογείται από την 
αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης. 

Κατά συνέπεια  η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους οχτώ τομείς 
της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ. 

7)Μπορεί μία επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί στις 5/6/2004 να συμμετέχει στο πρόγραμμα 
σε συνεργασία ως μία ομάδα επιχειρήσεων με μία η οποία συστάθηκε στις 20/11/2019 και 
να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης; 

Θα πρέπει όλες οι εταιρίες που συμμετέχουν σε μια σύμπραξη, μέχρι 31/12/2018 να έχουν 
κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση. Οπότε σύμφωνα με το παραπάνω 
παράδειγμα δεν δύναται να συμμετέχει σε σύμπραξη η επιχείρηση που έχει ιδρυθεί στις 
20/11/2019. 

 

8)Σύμφωνα με το οδηγό του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες εμπίπτουν στο Άρθρο 25- 
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης και στο Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για 
ΜΜΕ» του Καν. Ε.Ε. 651/2014. Μπορεί μία αίτηση χρηματοδότησης να περιλαμβάνει 
δαπάνες που να αφορούν και τα δύο άρθρα; 

Ναι, δύναται μία αίτηση χρηματοδότησης να περιλαμβάνει δαπάνες που εμπίπτουν και στα 
δύο άρθρα.  

 

9)Αναφορικά με τις δαπάνες που εντάσσονται στο άρθρο 25 μπορεί ένα σχέδιο να αφορά και 
τους τρείς τομείς όπως διαχωρίζονται στον οδηγό του προγράμματος; (Βιομηχανική 
/Εφαρμοσμένη Έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη και Μελέτες Σκοπιμότητας). Πως κρίνεται ένα 
επενδυτικό σχέδιο, ποιον τομέα αφορά;   

Ναι, δύναται ένα επενδυτικό σχέδιο να αφορά και τους τρεις από τους παραπάνω τομείς. Η 
κατηγοριοποίηση θα γίνεται από τον δυνητικό δικαιούχο και θα κρίνεται κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης.  

 

10)Στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ότι ο μέγιστος επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός είναι 400.000€. Ισχύει και για σχέδια που περιλαμβάνουν συμπράξεις και 
ομάδες επιχειρήσεων. 



Ναι. Ισχύει για το σύνολο των αιτήσεων χρηματοδότησης. Για παράδειγμα εάν σε μία αίτηση 
συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις ως ομάδα ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορούν να 
υποβάλουν και οι δύο συνολικά είναι 400.000€ 

 

11)Στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων 
ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων 
εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη. Πως υπολογίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε 
περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων; 

Σε περίπτωση σύμπραξης η ιδιωτική συμμετοχή θα υπολογίζεται ανεξάρτητα για κάθε 
επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτήν. Οπότε ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να διαφέρει 
ανά επιχείρηση που συμμετέχουν σε μία σύμπραξη, ανάλογα με τον μέσο όρο του κύκλου 
εργασιών της κάθε μίας, αλλά σε κάθε περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν δύναται 
να ξεπερνά τις 400.000€      

 

12)Το έντυπο υποβολής πράξης μέρος δεύτερο που αναφέρεται στο παράρτημα Ι.2 του 
οδηγού πως συμπληρώνεται; 

Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο που έχει δηλωθεί ως συντονιστής, ο οποίος και καλείται 
να συμπληρώσει το σύνολο των πεδίων που αναφέρονται. Το συγκεκριμένο έντυπο, σε 
περίπτωση σύμπραξης, θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από όλους τους 
εταίρους που συμμετέχουν και να επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ με τα υποχρεωτικά 
δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 
13)Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος που αποτελείται από 2 ανεξάρτητες επιχειρήσεις και 
ένα πανεπιστήμιο απαιτείται η υποβολή συμφωνητικού συνεργασίας; 

Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας σε όλες τις περιπτώσεις συνεργασίας το 
οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του οδηγού.  

 

14)Επιχειρήσεις που συστεγάζονται με κάποιες άλλες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο 
πρόγραμμα; 

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όμως σε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν 
ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους σχέδιο είναι διακριτές και ότι η μη 
ενισχυόμενη συστεγαζόμενη επιχείρηση δεν προσπορίζεται τα στοιχεία της επιχορήγησης. 

 

15)Μπορεί να κατατεθεί πρόταση με οικονομικά στοιχεία 2018 ή θα πρέπει να κατατεθούν 
οι δηλώσεις για το 2019 και μετά να υποβληθούν οι προτάσεις; 

Υποβολές προτάσεων χωρίς τα υποβεβλημένα οικονομικά στοιχεία του 2019 θεωρούνται 
ελλιπείς και ως εκ τούτου κρίνονται μη παραδεκτές. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να 
κατατεθούν οι δηλώσεις του 2019 και μετά να υποβληθούν τα εκάστοτε επιχειρηματικά 
σχέδια, με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι στις 30/9/2020. 

 

16)Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, 
για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ΄ επέκταση να λάβουν 
υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων; 



Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις κάτωθι 
χρήσεις: 

• 01/07/2016 με 30/06/2017 (εφόσον υφίσταται) 

• 01/07/2017 με 30/06/2018 

• 01/07/2018 με 30/06/2019 

 

17)Σύμφωνα με το παράρτημα VII (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) ένα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (α/α 6) είναι «Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση 
άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε περίπτωση που, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση 
του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας». Σε περίπτωση 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια 
ποιον/ποιους ΚΑΔ πρέπει να αφορά; 

Εφόσον για κάποια (έστω μία) από τις δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση στον τόπο 
υλοποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν αυτή αποτελεί 
και δραστηριότητα της επένδυσης, απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, τότε θα πρέπει να 
κατατεθεί το σχετικό δικαιολογητικό. Σε περίπτωση που η επιχείρηση, ενώ απαιτείται, δε 
διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει υποβάλει αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δε 
θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση της πρόσκλησης. 

 

18)Σύμφωνα με το παράρτημα VII (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), ένα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (α/α 11) είναι «Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της 
επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης 
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.» Με ποια αιτία θα 
εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα; 

Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.   

 

19)Δύναται μια επιχείρηση να προβεί σε υλοποίηση δαπανών που αφορούν το επενδυτικό 
σχέδιο πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης;  

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν 
πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου καινοτομίας 
πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο ης παρούσας 
πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη 
επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Ως έναρξη εργασιών νοείται και η προμήθεια αγαθών αλλά 
και η σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές για την απόκτηση αυτών (υπογραφή 
συμφωνητικών, προκαταβολές κ.λπ.). Ακόμα και το Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας, 
το οποίο καλούνται τα μέλη μίας σύμπραξης ή μιας ομάδας επιχειρήσεων να υπογράψουν 
στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, έχει χαρακτήρα προσυμφώνου που θα επικυρωθεί 
μεταγενέστερα της απόφασης ένταξης. 

 

20) Στην αναλυτική πρόσκληση του οδηγού αναφέρεται ότι «Οι κατηγορίες ερευνητικού 
προσωπικού είναι: έμπειρος ερευνητής, ερευνητής, τεχνικό προσωπικό, βοηθητικό 



προσωπικό». Πώς και από πού τεκμαίρεται η υπαγωγή ενός στελέχους σε κάποια από τις 
παραπάνω κατηγορίες; 

Για την κατηγοριοποίηση των παραπάνω στελεχών που θα απασχοληθούν για την 
αποπεράτωση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις 
όπως αναφέρονται παρακάτω:  

Έμπειροι Ερευνητές: Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή απόφοιτοι ΑΕΙ–ΤΕΙ με 10ετή 
τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Ερευνητές: Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή απόφοιτοι ΑΕΙ–ΤΕΙ με 5ετή 
τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Τεχνικό προσωπικό: Απόφοιτοι ΑΕΙ–ΤΕΙ που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική 
εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό. 

Βοηθητικό προσωπικό: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 


