
 

 

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
 

Σκοπός της Δράσης για το Κουπόνι Καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα 

παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο 

πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει 

κάποιος φορέας καινοτομίας. 

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

 
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις.  
 

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να 
πραγματοποιήσουν το σχέδιο τους στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 να διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

 να είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση 

δωδεκάμηνης διάρκειας  
 να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: (Ανώνυμη Εταιρία, 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 
Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις 

 να έχουν, εφόσον απαιτείται, την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας 

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. 
στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
πρόσκλησης 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να 

κυμαίνεται από 1.000€ έως 10.000€. 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών είναι 10.000€ με ποσοστό 
επιχορήγησης 100%. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ  Η προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ανασταλεί λόγω της εξαιρετικά 



 

 

 

επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την 

οικονομία της Χώρας. Επομένως η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για την 

υποβολή αιτήσεων μέχρι νεωτέρας. 

 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:  
 

 Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα και οι Τεχνολογικοί Φορείς  
 Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ  
 Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
 Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.  

 
Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμοι. 

 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες δαπάνες: 
 
Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας  
 
Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και 
τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας 
προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι  άμεσα αξιοποιήσιμος από 
αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση 
στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση 
μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της 
επιχείρησης.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:  
 

 αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους 
παραγωγής 

 οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των 
αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια 
πρώτων υλών, δίκτυα διανομής) 

 σχεδιασμός νέων προϊόντων 
 διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την 

πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα 

Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας 

προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται. 

 


