ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

«Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας
(Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑ

ΥΨΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 19/04/2018
με καταληκτική ημερομηνία στις 19/06/2018.
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
500.000,00 €
ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς
Πόρους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Π/Υ (Δ/Δ) €

Πελοποννήσου

500.000,00

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 500.000,00€. Ο
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00 € έως 15.000.00€ .
Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας δεν είναι
απαραίτητο να ταυτίζεται με την ονομαστική αξία του κουπονιού, αλλά πρέπει να
αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα
καινοτομίας.
Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη
θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των
15.000,00€, θα επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον το Φ.Π.Α..
H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη
δράση (κουπόνια καινοτομίας) είναι 15.000,00 ευρώ με ποσοστό
επιχορήγησης 100%.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στους σκοπούς της πρόσκλησης είναι η στήριξη ερευνητικών δράσεων για την
ανάπτυξη των παρακάτω, σύμφωνα πάντα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ:
• Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά
• Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου,
παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά,
παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων
και δομικών υλικών
•
Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφαση Ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των
έργων δεν δύναται να δοθεί.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά –
λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς
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Τεχνογνωσίας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.1.2 και η
χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013
(de minimis). H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη
συγκεκριμένη δράση (κουπόνια καινοτομίας) είναι 15.000,00 ευρώ με
ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Αγ. Κων/νου 40, Μαρούσι, 151 24, Αττική, Greece, Τηλ: 210-3229.635, em: info@ttmi.gr, url:www.ttmi.gr σελίδα 2/2

