
 

 

 

1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Πρόσκληση 146.3d:«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας 
στην τοπική επιχειρηματικότητα 

 

Σ ΥΧΝΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α’ έκδοση, 21/12/2018 

 

Στην προοπτική της όσο το δυνατό αρτιότερης ενημέρωσης των δυνητικών 

δικαιούχων της Πρόσκλησης με κωδικό 146.3d με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί 

για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»  της ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με βάση τις ερωτήσεις που απευθύνονται 

από τους δυνητικούς δικαιούχους προς την υπηρεσία, θα παρουσιάζονται στο 

συγκεκριμένο αρχείο οι κυριότερες από αυτές με τις απαντήσεις τους.  

Το αρχείο θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν νέες εισαγωγές. 

 

 

Ερώτημα 1ο – Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού του Δικαιούχου Φορέα  

Θα θέλαμε να μας διευκρινιστούμε ποιες από τις παρακάτω δαπάνες θεωρούνται 
επιλέξιμες από το πρόγραμμα: 

1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της 
Έκθεσης 

2. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και 
ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός 
για τις ανάγκες προβολής 

3. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου 
και του κόστους ασφάλισης αυτών) 
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4. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη 
διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας κλπ).  

5. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων του Δικαιούχου Φορέα 
που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Όπως: 

- Αεροπορικά εισιτήρια 

- Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της 
έκθεσης 

- Διαμονή 

Τα ανωτέρω κόστη δύναται να αφορούν και σε εκπροσώπους των εταίρων-μελών 
του Δικαιούχου Φορέα και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 

 

Απ: Όλα όσα αναφέρονται είναι επιλέξιμες δαπάνες ΜΟΝΟ για τον δικαιούχο 
φορέα. Καμία δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη για εταίρο – μέλος του. 

___ 

 

Ερώτημα 2ο - Προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους στις επενδυτικές 
δαπάνες 

Στον οδηγό αναφέρεται «Να υποβάλλουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι: 

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του 
συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με 
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει 
τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού 
καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. 
Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς 
τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι 
δημοσιοποιούνται.» (Σελ 15  του Οδηγού) 

Παρακαλούμε όπως μας δώσετε ένα παράδειγμα για το πώς εννοείτε τη φράση 
«προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους» και πώς θα ελεγχθεί αυτό 
κατά έλεγχο πιστοποίησης (ενδιάμεσοι ή/και τελικός). 

 

Απ: Τα στοιχεία που θα προσκομίσει κατ’ αρχήν ο δικαιούχος με την αίτηση του θα 
περιλαμβάνουν ένα καταστατικό – ή σχέδιο καταστατικού – στο οποίο θα φαίνονται 
τα μέλη, τα ποσοστά συμμετοχής τους, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τις επιχειρήσεις που σκοπεύει να παρέχει το cluster (στα πλαίσια των σκοπών του). 
Για τα μέλη που θα έχουν περισσότερο από 10% συμμετοχή είναι δυνατό να 
περιγράφεται το είδος της πιθανής προτιμησιακής πρόσβασης με ευνοϊκότερους 
όρους. Η έννοια αυτή δεν περιγράφεται σε κάποιον οδηγό αναλυτικότερα, οπότε 
στηρίζεται στην κοινή λογική κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι μια έκπτωση, μια 
σειρά προτεραιότητας ή κάτι άλλο. Οι όροι της προτιμησιακής πρόσβασης 
δημοσιοποιούνται, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια Σύμβαση 
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του δικαιούχου με την επιχείρηση στην οποία θα περιγράφεται η παροχή της 
υπηρεσίας και οι όροι παροχής.  

Αυτό στην τελική πιστοποίηση καθώς και σε κάθε μελλοντικό έλεγχο από αρμόδια 
όργανα ελέγχου είναι δυνατό να ελεγχθεί με τον έλεγχο των συμβάσεων ή /και των 
παραστατικών του φορέα.  

___ 

Ερώτημα 3ο - Η επιχορήγηση θα αφορά αποκλειστικά την νομική οντότητα του 
συνεργατικού σχηματισμού; Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εξοπλισμός και οι 
χώροι εγκατάστασης ανήκουν στην νέα εταιρία και η μισθοδοσία υπαλλήλων 
(τεχνικών κ.α.) αφορά υπαλλήλους της εταιρίας; 

Απ: Σωστά. Η επιχορήγηση αφορά τον δικαιούχο – φορέα συντονιστή του 
συνεργατικού σχηματισμού και το σύνολο των δαπανών που αφορούν κτίρια, 
εξοπλισμό, δαπάνες προσωπικού και παροχής υπηρεσιών είναι του δικαιούχου. 

___ 

Ερώτημα 4ο - Εάν οι δαπάνες αφορούν την εταιρία τότε πως είναι δυνατόν η 
ενίσχυση να είναι διαφορετική για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Το 
συνεργατικό σχήμα (νέα εταιρία) θα χαρακτηριστεί με κάποιο τρόπο μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση; 

Απ: Ακριβώς. Ο δικαιούχος φορέας θα χαρακτηριστεί μικρή ή μεσαία επιχείρηση. 

___ 

Ερώτημα 5ο - Η τεχνικοοικονομική ανάλυση για το χρόνο μετά τη λήξη της 
επιδότησης πόσο χρονικό διάστημα αφορά; 

Απ: Προτείνουμε να αφορά τα 10 χρόνια, ως ένα λογικό διάστημα αναφοράς για 
ένα business plan. 

___ 

Ερώτημα 6ο – Εάν ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί είναι συνοδευτικός 

υπάρχοντος εξοπλισμού μπορεί να εγκατασταθεί στο πανεπιστήμιο, εάν αυτό 

είναι εταίρος; 

Απ: Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε χώρους του συνεργατικού 
σχηματισμού και να λειτουργεί ΜΟΝΟ για τους σκοπούς του συνεργατικού 
σχηματισμού. 

___ 

Ερώτημα 7ο - Σύμφωνα με την προκήρυξη πρέπει «Να συμμετέχουν στο 

συνεργατικό σχηματισμό ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών 

δραστηριοτήτων) και δέκα (10) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα 
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επιχειρήσεων στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα (10) ΜΜΕ επιχειρήσεις. 

Μήπως και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να συμμετέχει ερευνητικός φορέας; 

Απ: Η συμμετοχή του ερευνητικού φορέα είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, 
είτε έχουμε 10 επιχειρήσεις αυτόνομες, είτε έχουμε κάποιο σχήμα που 
περιλαμβάνει 10 επιχειρήσεις. 

___ 

Ερώτημα 8ο - Είναι δυνατόν η έρευνα επί συμβάσει να μπορεί να ανατεθεί στο 
ΑΠΘ (αν και μέλος του συνεργατικού σχηματισμοί);  Δεν θα υπάρχει κώλυμα 
εάν  η νέα εταιρία αναθέτει σε εταίρο της συγκεκριμένη δραστηριότητα; 

 

Απ: Μπορεί η νέα εταιρεία να αναθέτει σε εταίρο της (ερευνητικό φορέα ή 
επιχείρηση) έργο αρκεί η ανάθεση αυτή να γίνεται με όρους αγοράς. 

___ 

Ερώτημα 9ο - Στο προσωπικό αναφέρεστε ουσιαστικά σε διοικητικό προσωπικό. 
Το ερώτημα είναι πως είναι δυνατόν η εταιρία να έχει προμηθευτεί εξοπλισμό και 
να μην διαθέτει το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία του 
εξοπλισμού και το αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό που θα βοηθά στην 
επιστημονική τεκμηρίωση της όποιας μέτρησης. 
 
Απ: Το προσωπικό δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε διοικητικό. Εάν πρόκειται η 
εταιρία να αναπτύξει κάποια εργαστήρια δοκιμών π.χ. εννοείται ότι μπορεί να 
προσλάβει το απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό. 

___ 


