ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΑΗ
«ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ»
Ερώτθςθ :

Ποιεσ περιφζρειεσ τθσ χώρασ αφορά θ δράςθ ;
Η δράςθ είναι εκνικισ εμβζλειασ και αφορά όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χώρασ

Ερώτθςθ:

Γιατί ςτον οδθγό εφαρμογισ τθσ δράςθσ γίνεται διάκριςθ μεταξφ περιφερειών ςτόχου 1
και περιφερειών μετάβαςθσ ;
Στθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο (3Ο ΚΠΣ 2000-2006) όλεσ οι περιφζρειεσ τθσ
χώρασ χρθματοδοτοφνταν για δράςεισ που αφοροφςαν τθν ζρευνα, τεχνολογικι ανάπτυξθ
και καινοτομία από ζνα επιχειρθςιακό πρόγραμμα. Στθν νζα όμωσ προγραμματικι
περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και με βάςθ το κατά κεφαλιν Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
τθσ κάκε περιφζρειασ1, επιλζξιμεσ για τον ςτόχο 1-«ςφγκλιςθ» και επομζνωσ για
χρθματοδότθςθ από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και
Επιχειρθματικότθτα», είναι οι ακόλουκεσ περιφζρειεσ:
Αν. Μακεδονία-Θράκθ
Ήπειροσ
Ιόνια Νθςιά
Δυτ. Ελλάδα
Θεςςαλία
Πελοπόννθςοσ
Βόρ. Αιγαίο
Κριτθ
Για τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ τθσ χώρασ (περιφζρειεσ μετάβαςθσ) εφαρμόηεται
μεταβατικό κακεςτώσ ενίςχυςθσ με φκίνουςα κλίμακα ζωσ το 2013 και θ χρθματοδότθςι
τουσ κα γίνεται από τα αντίςτοιχα περιφερειακά επιχειρθςιακά προγράμματα. Οι
περιφζρειεσ αυτζσ είναι:
Κεντρ. Μακεδονία
Δυτ. Μακεδονία
Αττικι
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Κατά ςυνζπεια και με βάςθ τα ανωτζρω, ο κάκε φορζασ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ
κάκε ΜμΕ που υποβάλλει αίτθμα κα χρθματοδοτείται από τα κονδφλια του προγράμματοσ

1

Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ςυνοχι, οι περιφζρειεσ των οποίων το κατά κεφαλιν Ακακάριςτο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικοφ μζςου όρου, είναι επιλζξιμεσ για τον ςτόχο «ςφγκλιςθ». Για τθν Ελλάδα, οι
περιφζρειεσ αυτζσ είναι: Θράκθ, Αν. Μακεδονία, Ήπειροσ, Ιόνια Νθςιά, Δυτ. Ελλάδα, Θεςςαλία, Πελοπόννθςοσ, Βόρ. Αιγαίο, Κριτθ.
Ειδικά για τισ περιφζρειεσ των οποίων το ΑΕΠ είναι μεγαλφτερο από το 75% του κοινοτικοφ μζςου όρου των 25 κρατών-μελών αλλά μικρότερο
από το 75% του κοινοτικοφ μζςου όρου των 15 κρατών-μελών (πριν από τθν διεφρυνςθ), εφαρμόηεται μεταβατικό κακεςτώσ με φκίνουςα κλίμακα
(phasing-out). Οι περιφζρειεσ αυτζσ είναι: Κεντρ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Αττικι.
Τζλοσ, για τισ περιφζρειεσ των οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75% του κοινοτικοφ μζςου όρου των 15 κρατών-μελών (πριν από τθν διεφρυνςθ),
παρζχεται ςτον ςτόχο «περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα και απαςχόλθςθ» μεταβατικι ςτιριξθ με φκίνουςα κλίμακα (phasing-in) μζχρι το 2013.
Οι περιφζρειεσ αυτζσ είναι: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.
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τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ςτον Οδθγό
Εφαρμογισ γίνεται διάκριςθ μεταξφ των περιφερειών ςτόχου 1, οι οποίεσ
χρθματοδοτοφνται από το ΕΠΑΝ2 και των υπολοίπων περιφερειών, οι οποίεσ
χρθματοδοτοφνται από τα αντίςτοιχα ΠΕΠ. Σθμειώνεται ότι θ διάκριςθ αυτι κα γίνεται ςε
όλεσ τισ δράςεισ ΕΤΑ που κα προκθρφςςονται ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 εφόςον
καλφπτουν όλθ τθ χώρα.
Ερώτθςθ:

Πόςα κουπόνια καινοτομίασ κα χορθγθκοφν ανά περιφζρεια;
Ο αρχικόσ προγραμματιςμόσ για τθν κατανομι των κουπονιών ανά περιφζρεια τθσ χώρασ
εμφανίηεται ςτον ακόλουκο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
ΣΟΥΟΤ 1 & ΜΔΣΑΒΑΗ

Περιυέρειες Περιυέρειες
μετάβασης
στότοσ 1

Γημόσια Γαπάνη

Ερώτθςθ:

ΔΠ "Ανηαγωνιζηικόηηηα και
Δπιτειρημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ 2)
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεζζαλία,
Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήηη, Ιόν. Νηζιά,
Πελοπόννηζος, Γση. Δλλάδα)
Αηηική
Κενηρική Μακεδονία
Γσηική Μακεδονία
Σηερεά Δλλάδα
Νήζων Νοηίοσ Αιγαίοσ
ΤΝΟΛΟ

Μέγιζηος Αρ.
Κοσπονιών/
Περιθέρεια

2.198.000,00 €

314

3.234.000,00 €
1.736.000,00 €
273.000,00 €
917.000,00 €
42.000,00 €
8.400.000,00 €

462
248
39
131
6
1200

Ποιεσ επιχειριςεισ αφορά θ δράςθ;
Η δράςθ απευκφνεται ςε Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜμΕ) (ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-2003/361/ΕΚ) που απαςχολοφν μζχρι 20 εργαηόμενουσ.
Οι
αναλυτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον οδθγό εφαρμογισ τθσ δράςθσ.

Ερώτθςθ:

Υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των κουπονιών ανά φορζα καινοτομίασ;
Καταρχιν διευκρινίηεται ότι τα κουπόνια καινοτομίασ χορθγοφνται ςτισ ΜμΕ οι οποίεσ
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου μεταφοράσ τεχνογνωςίασ οφείλουν να τα παραδώςουν
ςτον φορζα καινοτομίασ με τον οποίο ςυνεργάςτθκαν. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον
αρικμό των ςχεδίων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ που μπορεί να υλοποιιςει ζνασ φορζασ
καινοτομίασ αρκεί κάκε ςχζδιο να αφορά διαφορετικό κζμα/πρόβλθμα. Υλοποιιςεισ του
ίδιου ςχεδίου περιςςότερεσ από μία φορζσ από τον ίδιο φορά καινοτομίασ δεν κα
επιχορθγοφνται.

Ερώτθςθ:

Πωσ μπορώ να εντοπίςω τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςι μου;
Για τθ διευκόλυνςθ των ΜμΕ, ο πλιρθσ οδθγόσ των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 κα αναρτθκεί
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr) μαηί με το υπόλοιπο ενθμερωτικό υλικό,
δθλαδι τον Οδθγό Εφαρμογισ, τα ζντυπα υποβολισ των αιτιςεων .

Ερώτθςθ:

Σφμβουλοι επιχειριςεων, επιχειριςεισ με in-house RTD δραςτθριότθτεσ, ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί φορείσ, μποροφν να κεωρθκοφν ωσ φορείσ καινοτομίασ;
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Όχι.
Ερώτθςθ:

Μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςχζδιο μεταφοράσ τεχνογνωςίασ θ κατοχφρωςθ τθσ
καινοτομίασ με υποβολι αίτθςθσ ςε ελλθνικοφσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ (όπωσ για
παράδειγμα ςτον ΟΒΙ);
Η κατοχφρωςθ τθσ καινοτομίασ δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ ςτθν παροφςα δράςθ.
Παρόλα αυτά, αναμζνεται θ προκιρυξθ άλλων δράςεων ςτισ οποίεσ κα μπορεί να ενταχκεί
ωσ επιλζξιμθ θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ.

Ερώτθςθ:

Μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςχζδιο μεταφοράσ τεχνογνωςίασ θ υποςτιριξθ των ΜμΕ
αναφορικά με τθν επιβολι –με τθ μορφι τθσ δικαςτικισ επιδίωξθσ- των δικαιωμάτων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ;
Όχι. Η ςυγκεκριμζνθ ενζργεια δεν εξυπθρετεί τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ, όπωσ αυτοί
αναφζρονται ςτον Οδθγό εφαρμογισ.

Ερώτθςθ:

Προβλζπεται κάποια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία με τθν οποία οι ΜμΕ κα εντοπίηουν τον
φορζα καινοτομίασ που επικυμοφν να ςυνεργαςτοφν; Η διαδικαςία κα είναι απλι ι
διαγωνιςτικι;
Οι ΜμΕ μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα τον φορζα με τον οποίο επικυμοφν να
ςυνεργαςτοφν, αρκεί να ανικει ςτουσ επιλζξιμουσ φορείσ καινοτομίασ τθσ δράςθσ, όπωσ
προςδιορίηονται ςτον οδθγό εφαρμογισ, και το πεδίο δραςτθριοποίθςθσ του φορζα να
ανταποκρίνεται ςτθν αιτοφμενθ εμπειρογνωμοςφνθ.

Ερώτθςθ:

Μποροφν οι τεχνοβλαςτοί ενόσ φορζα καινοτομίασ να πάρουν κουπόνια και να τα
εξαργυρώςουν ςε ςχζδιο μεταφοράσ τεχνογνωςίασ από τον φορζα καινοτομίασ από τον
οποίο προζρχονται;
Όχι. Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ δράςθσ είναι θ «..ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ των
επιχειριςεων με τουσ ερευνθτικοφσ και τεχνολογικοφσ φορείσ τθσ χώρασ». Στθν
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο ςτόχοσ αυτόσ ζχει επιτευχκεί.

Ερώτθςθ:

Η επιχειρηματική δραςτηριότητα υψηλήσ τεχνολογίασ ςτον τομζα των βιοεπιςτημϊν
ανήκει ςτουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ τησ δράςησ;
Ναι.

Ερώτθςθ:

Οι δραςτηριότητεσ των αρχιτεκτόνων και μηχανικϊν (ΣΑΚΟΔ 742.0) ανήκουν ςτουσ
επιλζξιμουσ κλάδουσ τησ δράςησ;
Όχι. Επιλζξιμοι είναι μόνο οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2003 που αναφζρονται ςτον Πίνακα 2 του
Οδθγοφ εφαρμογισ κακώσ και οι υποκατθγορίεσ αυτών.

Ερώτθςθ:

Η δράςθ αφορά αγορά εξοπλιςμοφ ι/και λογιςμικοφ;
Όχι. Η δράςθ αφορά καινοτόμεσ ςυμβουλευτικζσ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ
γνώςθσ/εμπειρογνωμοςφνθσ και ςε καμία περίπτωςθ εξοπλιςμό ι λογιςμικό.
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