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«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2013»
Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα
ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς,
Μέγιστο ποσοστό δημόσιας ενίσχυσης έως 75%, ανά έργο.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες Δαπάνες
• ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι 1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί,
και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική
2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που
χρήση.
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο
έργο.
Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί 3. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική
συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας &
δραστηριότητα.
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά και φυσικά
Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω:
πρόσωπα (σε ποσοστό έως 35% του συνολικού
1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα
προϋπολογισμού του έργου).
ή Ινστιτούτα.
2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα 5. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων,
προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και
Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ.
αναλώσιμα).
3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004.
6. Δαπάνες
κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής
4. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις.
ιδιοκτησίας.
Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και
ποσοστά ενίσχυσης
A. Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις
- Έως 400.000 €
B. Τουλάχιστον
τρεις
(3)
επιχειρήσεις - Έως 800.000 €
Η αιτούμενη δημόσια επιχορήγηση
ανέρχεται σε ποσοστό έως 75% του
κόστους των επιλέξιμων δαπανών
(ανάλογα με το μέγεθος των
επιχειρήσεων).

Κατηγορία Έρευνας
Βιομηχανική Έρευνα (1 ή 2 επιχειρήσεις)
Βιομηχανική Έρευνα. Εφόσον περιλαμβάνει συνεργασία
μεταξύ 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων επιχ/σεων και
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το
70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου
- υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ
Πειραματική Ανάπτυξη (1 ή 2 επιχειρήσεις)
Πειραματική Ανάπτυξη. Εφόσον και στην περίπτωση του
έργου πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω
προϋπόθεση της αντίστοιχης κατηγορίας βιομηχανικής
έρευνας (σύμπραξη 3 τουλάχιστον επιχειρήσεων).

Μικρές
επιχ/σεις
70%
75%

Μεσαίες
επιχ/σεις
60%
70%

Μεγάλες
επιχ/σεις
50%
60%

45%
60%

35%
50%

25%
40%

Όροι Συμμετοχής και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων
Όροι συμμετοχής
• Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη
έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους
έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση.
• Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2)
προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε ομαδικό
σχήμα.
• Δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έργα με το ίδιο
αντικείμενο άλλων προτάσεων που ήδη χρηματοδοτούνται
από άλλες πηγές (εθνικά ή διεθνή προγράμματα).
• Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από μεγάλη επιχείρηση
προκειμένου να δικαιούνται ενίσχυσης σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής, θα πρέπει να έχει αναλύσει, με
εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου
σχεδίου/ έργου ή δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση
χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν.
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Διάρκεια έργων
Η χρονική διάρκεια ενός προτεινόμενου έργου μπορεί να
κυμαίνεται από 12 έως 20 μήνες.
Σε κάθε περίπτωση τα έργα θα πρέπει να έχουν λήξει το
αργότερο μέχρι τις 30/6/2015.
Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://apps.gov.gr/minedu/industrial/PABET/
κατόπιν
εγγραφής και δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη».
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Αξιολόγηση προτάσεων
Οι προτάσεις αξιολογούνται από 5μελείς επιτροπές αξιολόγησης, τα μέλη των οποίων ορίζονται από την ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερη βαρύτητα
στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:
• Ποιότητα-αξιοπιστία των φορέων (συντελεστής βαρύτητας 25%): αξιολόγηση του οργανωτικού σχήματος, της δυνατότητας
τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου, καθώς και της εμπειρίας και αξιοπιστίας/καταλληλότητας των
συντελεστών του έργου.
• Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 35%): ποιότητα και αρτιότητα πρότασης,
αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας-τεχνολογίας, εφικτότητα έργου, σαφήνεια
παραδοτέων.
• Επιπτώσεις και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (Συντελεστής βαρύτητας 40%): ικανότητα φορέων να αξιοποιήσουν τα
αποτελέσματα της έρευνας και η γενικότερη επίδραση του έργου στην παραγωγική διαδικασία/ αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία ή το περιβάλλον.

Θεματικοί τομείς έρευνας
Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα
επιχορηγηθούν προτάσεις.
1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία Γεωργία ακριβείας.
2. Τρόφιμα/ Ποτά Υγιεινή διατροφή
3. Ενέργεια Ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
4. Περιβάλλον -Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
5. Χημικές διεργασίες
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
7. Προηγμένα Υλικά Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 13η Ιουνίου 2013, και ώρα 15:00.
Καταβολή των ενισχύσεων
• Προκαταβολή: έως 50% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
• Ενδιάμεση δόση: έως 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης αφαιρώντας το ποσοστό που καταβλήθηκε ως
προκαταβολή.
• Αποπληρωμή: 20% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Για την είσπραξη της προκαταβολής, απαιτείται η υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση επιλογής
χρηματοδοτικού σχήματος με προκαταβολή (λεπτομέρειες παρατίθενται παρακάτω).
Για την είσπραξη των καταβολών, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν επί 6 έτη τουλάχιστον, οφείλουν να υποβάλλουν εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης (ορισμένης διάρκειας με ημερομηνία λήξης 31.12.2016) ίση προς το 10% της συνολικής
χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 6 ετών, η
εγγυητική επιστολή περιορίζεται στο 3% της χρηματοδότησης. Επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με ποσοστό
τουλάχιστον 50% άλλη επιχείρηση ηλικίας μεγαλύτερης των 6 ετών, τότε θεωρείται ότι υπάγονται στην πρώτη κατηγορία και
υποχρεούνται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10%.
Χρηματοδοτικά σχήματα
Χρηματοδοτικό σχήμα με προκαταβολή
Στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα, προϋπόθεση για την τμηματική καταβολή της δημόσιας δαπάνης είναι η υποβολή
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής με ημερομηνία λήξης 31.12.2016.
Χρηματοδοτικό σχήμα χωρίς προκαταβολή
Σε αυτό το χρηματοδοτικό σχήμα, για την αντίστοιχη τμηματική καταβολή της δημόσιας δαπάνης, αυτή θα καταβάλλεται μετά την
πιστοποίηση των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτή πλέον της αναλογούσης ιδιωτικής συμμετοχής.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα έρευνας,
ανάπτυξης και καινοτομίας, και είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το
συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
TT0036
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Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
•
Άγγελος Μαγκλής τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
•
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
•
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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