
 

2η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος EUREKA-EUROSTARS 3 

 

Το Eurostars είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει καινοτόμες ΜμΕ και εταίρους 
έργων (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους τύπους 
οργανισμών) χρηματοδοτώντας διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α και καινοτομίας. Με τη 
συμμετοχή, οργανισμοί από 37 χώρες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση 
για διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α σε όλους τους τομείς, εκπροσωπούμενες από τους εθνικούς 
φορείς χρηματοδότησης όπως η ΓΓΕΚ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλα τα θεματικά πεδία με 
έμφαση σε δράσεις υψηλού TRL.  

 

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει να πληρούνται επτά κριτήρια επιλεξιμότητας: 

1. Η κοινοπραξία του έργου διευθύνεται από μια καινοτόμο ΜμΕ από χώρα του Eurostars. 

2. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τουλάχιστον δύο οντότητες που είναι 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

3. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οντότητες από τουλάχιστον δύο χώρες του 
Eurostars με τουλάχιστον έναν οργανισμό να προέρχεται από μια συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ ή 
του Horizon Europe. 

4. Ο προϋπολογισμός των ΜμΕ από χώρα του Eurostars, εξαιρουμένης της υπεργολαβίας, είναι 
το 50% ή περισσότερο του συνολικού κόστους του έργου. 

5. Κανένας μεμονωμένος συμμετέχων ή χώρα δεν ευθύνεται για περισσότερο από το 70% του 
προϋπολογισμού του έργου. 

6. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες ή λιγότερο. 

7. Το έργο έχει αποκλειστικό επίκεντρο τις εφαρµογές που αφορούν τους πολίτες. 

 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για έργα Ε&Α και καινοτομίας μεταξύ 21 Ιανουαρίου 
2022 και 24 Μαρτίου 2022 στις 14:00 CET. Η κοινοπραξία του έργου σας πρέπει να έχει μια 

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/?programme=eurostars
https://gsri.gov.gr/2i-prokiryxi-gia-tin-ypovoli-protaseon-diethnous-synergasias-sto-plaisio-tou-programmatos-eureka-eurostars-3/#_ftnref1
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.eurekanetwork.org%2Feurostars%2FEurostars%25203%2520%2520Guidelines%2520on%2520the%2520eligibility%2520criteria%2520%2520V3.pdf%3Flanguage_id%3D1&clen=331382&chunk=true


καινοτόμο ΜμΕ στον ηγετικό ρόλο, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλους τύπους 
οργανισμών όπως μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλα.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΓΓΕΚ για την συμμετοχή στην προκήρυξη: 500.000 ευρώ 
(εθνική χρηματοδότηση). 

Η μέγιστη κρατική ενίσχυση ανά έργο είναι 150.000 € (για το σύνολο της ελληνικής 
συνεισφοράς). 

 

 

Για τη συμμετοχή των Ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα EUREKA-Eurostars-3 η ΓΓΕΚ έχει 
διαμορφώσει τους παρακάτω εθνικούς κανόνες συμμετοχής: 

 

Α. Νομικές απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα ενός εταίρου ή ενός έργου 

1) Είδος ή φύση των συμμετεχόντων 

Η ΓΓΕΚ υποστηρίζει δυνητικά όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα (όχι φυσικά πρόσωπα) και συγκεκριμένα: 

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (π.χ. ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 
ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα) 

β) Επιχειρήσεις (μονάδα του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το νομικό 
καθεστώς ή το μέγεθός της, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα) 

γ) Άλλοι φορείς που θα θεωρηθούν ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εάν 
πληρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ή επιχειρήσεις. 

Εκτός από φυσικά πρόσωπα, οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων δεν είναι επίσης 
επιλέξιμες: 

• «Προβληματική επιχείρηση» (σύμφωνα με τον Καν. EE 651/2014, άρθρο 2). 

• Επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί ένταλμα είσπραξης, που εκδόθηκε μετά από απόφαση 
της Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά. 

 

2) Νομικές, διοικητικές και οικονομικές προϋποθέσεις 

Επιλέξιμες δραστηριότητες 

  

• Σε περίπτωση συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία (β) το κύριο μέρος του έργου θα 
πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή μελετών 
σκοπιμότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. ΕE 651/2014). Για τις Μμ 



Ε μπορεί επίσης να παρέχεται χρηματοδότηση για δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του 
Καν. ΕE 651/2014). 

 

3) Διαμόρφωση κοινοπραξίας: χωρίς περιορισμούς 

 

4) Άλλοι όροι 

-Είναι υποχρεωτικό για τους Έλληνες αιτούντες να υποβάλουν on-line, στα ελληνικά, μία 
σύντομη περιγραφή της πρότασης, σχετικά με την εργασία που έχουν αναλάβει οι Έλληνες 
εταίροι και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου επιλεξιμότητας 
εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά την προθεσμία υποβολής του πρώτου και του δεύτερου 
σταδίου (εάν υπάρχει). 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα που 
επιτρέπουν στις ελληνικές αρχές να αξιολογούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ιδίως αυτά που 
αφορούν το άρθρο 2 του Κανονισμού ΓΚΑΚ 651/2014 για προβληματικές επιχειρήσεις και το 
μέγεθος των επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, όλοι οι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τη 
συμβολή του έργου στην ελληνική οικονομία/ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία. Επιπλέον, οι 
πιθανές βιομηχανικές και εμπορικές επιπτώσεις του έργου στη χώρα θα πρέπει να αναφερθούν. 

 

Β. Επιλεξιμότητα των δαπανών και χρηματοδότησης 

1) Διπλή χρηματοδότηση 

Το έργο που υποβάλλεται για χρηματοδότηση δεν πρέπει να έχει ήδη λάβει δημόσια 
χρηματοδότηση ούτε να είναι περιττό ή να επικαλύπτεται με έργα ή μέρος έργων που έχουν ήδη 
χρηματοδοτηθεί. 

2) Πηγή συγχρηματοδότησης 

Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

3) Ποσοστά χρηματοδότησης 

Για οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης ή άλλες οντότητες που αντιμετωπίζονται ως 
τέτοιοι, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει το 100% κατ' ανώτατο όριο του 
επιλέξιμου κόστους για μη οικονομικές δραστηριότητες. 

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 
5,6,7 του άρθρου 25 και το άρθ. 28 του Καν. ΕE 651/2014. 

  

 

 



Πίνακας 1. Ένταση ενίσχυσης 
Type of enterprise/ 

Type of Activity 
Aid intensity -TBD 

Large 
Enterprises 

Medium 
Enterprises 

Small and too 
small Enterprises 

R&D Activities (art.25 Reg. EU 651/2014) 

Industrial/applied 
research 

up to 50% up to 60% up to 70% 

Industrial/applied research 
given that conditions i) or ii) 
are met 

 
up to 65% 

 
up to 75% 

 
up to 80% 

Experimental 
development 

up to 25% up to 35% up to 45% 

Experimental 
development given that 
conditions i) or ii) are met 

 
up to 40% 

 
up to 50% 

 
up to 60% 

Feasibility Studies up to 50% up to 60% up to 70% 

Innovation Activities (art.28 of Reg. EU 651/2014) 

Activities defined in art. 28, 
REG. (EU) 651/2014 

0% 50% 50% 

 

Προϋποθέσεις για την αύξηση της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης (Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014): 

Οι εντάσεις της ενίσχυσης για βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη μπορούν να 
αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες και έως τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης ίση με το 80% του 
επιλέξιμου κόστους, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) το έργο περιλαμβάνει αποτελεσματική συνεργασία: 

— μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ, ή πραγματοποιείται σε 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, ή σε ένα κράτος μέλος και ένα συμβαλλόμενο μέρος της 
συμφωνίας ΕΟΧ, και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70 % των επιλέξιμων 
κόστος, ή 

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσότερων οργανισμών έρευνας και διάδοσης της 
γνώσης, όπου οι τελευταίοι καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % του επιλέξιμου κόστους και έχουν 
το δικαίωμα να δημοσιεύουν τα δικά τους ερευνητικά αποτελέσματα. 

(ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 
αποθετηρίων ανοιχτής πρόσβασης, δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 



Σώρευση: Στην περίπτωση επιχειρήσεων, η ενίσχυση με αναγνωρίσιμο επιλέξιμο κόστος μπορεί 
να σωρευθεί με: 

  

α) οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση, εφόσον τα μέτρα αυτά αφορούν διαφορετικές 
αναγνωρίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, 

β) οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση, σε σχέση με το ίδιο επιλέξιμο κόστος, εν μέρει ή πλήρως 
επικαλυπτόμενη, μόνο εάν αυτή η σώρευση δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της 
υψηλότερης έντασης ή ποσού ενίσχυσης όπως ορίζεται παραπάνω. 

 

Η μέγιστη κρατική ενίσχυση ανά έργο είναι 150.000 € (για το σύνολο της ελληνικής 
συνεισφοράς) 

 

4) Επιλεξιμότητα ΦΠΑ 

Μόνο ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ είναι επιλέξιμος 

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι προσωρινές και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
νομικών κανόνων (νομικά δεσμευτικά έγγραφα), που βρίσκονται υπό προετοιμασία, σχετικά με 
τους όρους και τις διαδικασίες για τη διαχείριση της δράσης σε εθνικό επίπεδο. 

 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης και τους εθνικούς κανόνες 
για την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
έργου βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και θα δημοσιευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο 
στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ. 

 


