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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει βασικό στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. 

Ως εκ τούτου απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και συμπράξεις αυτών για υποβολή προτάσεων εντασσόμενες σε 4 

παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις, ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», ΙΙΙ. Αξιοποίηση 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence) για επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι 
 

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των οποίων 

εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί. Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις 
Η παρέμβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μία Επιχείρηση Ανεξαρτήτου Μεγέθους,  είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτου μεγέθους), ανεξάρτητων 

μεταξύ τους. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με 

ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις δύναται να είναι μικρής κλίμακας (2 - 4 εταίρων – φορέων, 

εκ των οποίων 1 τουλάχιστον να είναι επιχείρηση), καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας (περισσοτέρων των 4 φορέων, εκ των οποίων 2 

τουλάχιστον να είναι επιχειρήσεις). 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ηλικίας.. 
 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence) 
Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (είτε μία, είτε ομάδα επιχειρήσεων) που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument 
του Horizon 2020, έλαβαν την σφραγίδα αριστείας, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. 

 

 Κάθε επιχείρηση ή ερευνητικός οργανισμός, μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε όσες το δυνατόν 
περισσότερες προτάσεις, ανεξαρτήτως παρέμβασης. 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

• Υλικά – Κατασκευές 

• Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές 

Βιομηχανίες 

• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 

• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

• Υγεία & Φάρμακα 

• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Ενέργεια 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

1.  Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες 

παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους 

(έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

(ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές) 

2.  Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνες καινοτομίας (άυλα 

στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, 

υπηρεσίες καινοτομίας) 

3.  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ): Δαπάνες συμμετοχής 

σε εμπορικές εκθέσεις 

Προϋπολογισμός έργων 
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο προϋπολογισμού που παρουσιάζεται 
παρακάτω: 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη στις  Επιχειρήσεις: 600.000€  

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€ 
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€ 
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence): Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος Horizon 2020. 
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Ποσοστά επιχορήγησης 

 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην 
κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη» 

 

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές 
επιχειρήσεις 

Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 

Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ  - 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις 

 - 50% 50% 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(i) Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω 

του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή 

(ii) Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού 

ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «βασική έρευνα», βιομηχανική έρευνα», 

«πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμότητας». 

 

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές 
επιχειρήσεις 

Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 

Βιομηχανική έρευνα υπό 
προϋποθέσεις 

65% 75% 80% 

Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Πειραματική ανάπτυξη υπό 
προϋποθέσεις 

40% 50% 60% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ  0% 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές 
εκθέσεις 

 0% 50% 50% 

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης 

γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των 

ερευνών τους. 

(iii) Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία 

μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών ή 

(ii) Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω 

δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής 
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III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες 
σκοπιμότητας» 

 

Επιλέξιμη δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές 
επιχειρήσεις 

Έργα έρευνας και ανάπτυξης Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 

Μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70% 

Καινοτομία για ΜΜΕ  0% 50% 50% 

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές 
εκθέσεις 

 0% 50% 50% 

 

Διαδικασία υποβολής προτάσεων 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η 

ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής στο ΠΣΚΕ να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προτάσεων έργων. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27/5/2019 και ώρα 16:00. 
 
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.  

 

Διάρκεια έργων 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. 

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal for excellence), θα πρέπει να έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη 
από  

το πρόγραμμα Horizon 2020 – SME Instrument.  

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης. 
 

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. 

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 

Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών : 

Τάσος Τζιφοπανόπουλος, 210 6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3): 

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence) 

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου 
(Implementation) 

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact) 

Ενδεικτικά, κατά την βαθμολόγηση ως προς το κάθε κριτήριο, ανά κατηγορία παρέμβασης, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα. Σημειώνεται, ότι τα αναλυτικά αυτά στοιχεία δεν θεωρούνται υποκριτήρια του αντίστοιχου κριτηρίου, αλλά 
παρατίθενται ώστε να διευκολύνουν τους αξιολογητές κατά την βαθμολόγηση. 

 

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence) 

Παρέμβαση I 

• Σαφήνεια και συνάφεια στόχων 

• Ορθότητα των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών 

• Αξιοπιστία της προτεινόμενης ερευνητικής και τεχνικής προσέγγισης 
 

Παρέμβαση II 

• Σαφήνεια και συνάφεια στόχων 

• Ορθότητα των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών 

• Αξιοπιστία της προτεινόμενης ερευνητικής και τεχνικής προσέγγισης 

• Κατά πόσο το προτεινόμενο έργο είναι φιλόδοξο, υιοθετεί καινοτόμες αρχές και προσεγγίσεις και  εκτείνεται 
πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης. 

 

Παρέμβαση III 

• Σαφήνεια και συνάφεια στόχων 

• Τεκμηρίωση της ωριμότητας των αποτελεσμάτων εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου (προ της υποβολής 
πρότασης στην παρούσα πρόσκληση). Συνυπολογίζονται: 

- κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή licencing που προέκυψε από/ ή σε συνδυασμό με το ανωτέρω 
εκτελεσθέν ερευνητικό έργο (εφόσον ήδη υφίσταται) 

- αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικές με το ανωτέρω εκτελεσθέν 
ερευνητικό έργο (εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί) 

- έγκριτες δημοσιεύσεις αναφορικά με την τεχνολογική εφικτότητα του ανωτέρω εκτελεσθέντος 
ερευνητικού έργου 

• Ωριμότητα της τεχνολογίας για την υλοποίηση πιλοτικής παραγωγής/ κατασκευής. 

• Πρόοδος πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης στην παραγωγή. 
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Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης 
του έργου (Implementation) 

Παρέμβαση I 

• Συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων, προϋπολογισμού 
και ανάθεσης εργασιών. 

• Ικανότητα και εμπειρία του(ων) δικαιούχου(ων) και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου 
(συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας και εμπειρίας του παρόχου - μη δικαιούχου - που προσφέρει υπηρεσίες 
για έρευνα επί συμβάσει, στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες) στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. 

• Επάρκεια υποδομών των συμμετεχόντων φορέων και καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των 
διαδικασιών διαχείρισης του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου και της 
διαχείρισης καινοτομίας. 

• Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, συμπληρωματικότητα των εταίρων της σύμπραξης ως προς την ικανότητα 
και εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. 

 

Παρέμβαση II 

• Συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων, προϋπολογισμού 
και ανάθεσης εργασιών. 

• Ικανότητα και εμπειρία των δικαιούχων και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. 

• Επάρκεια υποδομών των συμμετεχόντων φορέων και καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των 
διαδικασιών διαχείρισης του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου και της 
διαχείρισης καινοτομίας. 

• Συμπληρωματικότητα των εταίρων της σύμπραξης ως προς την ικανότητα και εμπειρία στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. 

 

Παρέμβαση III 

• Συνοχή και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας και καταλληλότητα διάθεσης πόρων, προϋπολογισμού 
και ανάθεσης εργασιών. 

• Ικανότητα και εμπειρία του δικαιούχου και των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου 
(συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας και εμπειρίας του παρόχου - μη δικαιούχου - που προσφέρει υπηρεσίες 
για έρευνα επί συμβάσει) στην εκτέλεση ερευνητικών έργων ή/ και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών 
εφαρμογών. 

• Επάρκεια υποδομών των συμμετεχόντων φορέων και καταλληλότητα της οργανωτικής δομής και των 
διαδικασιών διαχείρισης του έργου, περιλαμβανομένων της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου και της 
διαχείρισης καινοτομίας. 
 

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact) 

Παρέμβαση I 

• Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είτε με την ενσωμάτωση νέας γνώσης είτε 
με την αξιοποίηση της υπάρχουσας καινοτομίας είτε με την προσφορά νέας καινοτομίας. 

• Δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις 
διαδικασίες τους. 

• Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 
(περιλαμβανομένων των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). 

• Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και διεθνές 
επίπεδο. 
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Παρέμβαση II 

• Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης. 

• Συνεισφορά του έργου στην αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και 
διεθνές επίπεδο. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είτε με την ενσωμάτωση νέας γνώσης είτε με 
την αξιοποίηση της υπάρχουσας καινοτομίας είτε με την προσφορά νέας καινοτομίας. 

• Δυνατότητα των επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου βελτιώνοντας τα προϊόντα ή τις 
διαδικασίες τους. 

• Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 
(περιλαμβανομένων των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). 

 
 

Παρέμβαση III 

• Τεκμηρίωση της ύπαρξης ελλείμματος και ενδιαφέροντος στην αγορά και του πλεονεκτήματος ανταγωνιστικής 
τεχνολογίας που επιτυγχάνει η πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος η υπηρεσίας. 

• Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων σχεδίων εκμετάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 
(περιλαμβανομένων των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). 

• Βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης ως προς την πραγματοποίηση του υποβαλλόμενου αρχικού σχεδίου 
εκμετάλλευσης. 

• Δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης. 

• Συνεισφορά του έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε εθνικό ή/ και ευρωπαϊκό ή/ και διεθνές επίπεδο. 
 
 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς 0 - 5 μονάδων για κάθε ένα κριτήριο. Τι 
σημαίνει κάθε βαθμός: 
 

0: Η πρόταση αδυνατεί παντελώς να αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό. Ή τα απαιτούμενα για το κριτήριο στοιχεία 
δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή. 

1 ανεπαρκής: Το κριτήριο αδυνατεί να εξετασθεί επαρκώς από τα παρεχόμενα στοιχεία της πρότασης. Ή υπάρχουν 
εγγενείς αδυναμίες. 

2 μέτριος: Το κριτήριο αναλύεται με γενικό τρόπο στην πρόταση, αλλά υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. 

3 καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην πρόταση καλά, αλλά υπάρχουν ατέλειες. 

4 πολύ καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην πρόταση πολύ καλά, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός ατελειών. 

5 άριστα: Το κριτήριο αναλύεται στην πρόταση με επιτυχία από κάθε άποψη και οποιεσδήποτε τυχόν ατέλειες είναι 
δευτερεύουσες. 

 
Η συνολική βαθμολογία προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών στα τρία κριτήρια στην 
κλίμακα 0-5 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
 
Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το τρία (3.00) για όλες τις παρεμβάσεις. Σε ορισμένες  περιπτώσεις, 
ορίζονται και ελάχιστες αποδεκτές βαθμολογίες ανά κριτήριο και ανά παρέμβαση. Ο συντελεστής βαρύτητας της επιμέρους 
βαθμολογίας και η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (όταν αυτή ορίζεται) ανά κριτήριο και παρέμβαση αναφέρονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
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Παρέμβαση 
 

Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ 

Συντελεστής Βαρύτητας (%) 

Ι 
 

20 30 50 

ΙΙ 
 

40 30 30 

ΙΙΙ 
 

30 20 50 

Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία 

Ι 
 3 3 3 

ΙΙ 
 

3 3 3 

ΙΙΙ 
 

4 3 3 

  

Οι προτάσεις της παρέμβασης IV δεν βαθμολογούνται στο πλαίσιο της Δράσης και απλώς προτείνονται για χρηματοδότηση όλες 
όσες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα δράση. 
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