ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ένταση της ενίσχυσης και διάρθρωση προϋπολογισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Δαπάνες Προσωπικού στον βαθμό που
απασχολούνται στο έργο
1.1: Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού
προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας
1.2: Αμοιβές νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας
1.3: Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας
και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση,
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται
σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό
αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά
άλλο προσωπικό
2. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και ειδικό
λογισμικό στον βαθμό και για όσο χρόνο
χρησιμοποιούνται για το έργο
3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (business &
marketing plan)
5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
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Καθεστώς
ενίσχυσης

6. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο
αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ορκωτοί
λογιστές, μετακινήσεις, υλικά κλπ)
7. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, γενικά
έξοδα κλπ) 15% των δαπανών προσωπικού
8. Δαπάνες για κτίρια και κτιριακές διαμορφώσεις
και υποδομές, στον βαθμό και για όσον χρόνο
χρησιμοποιούνται για το έργο
9. Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την
προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
10. Δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού

Έως 15%

11. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και
διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας
επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις

Έως 20%
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Έως 20% ή 20.000€

Άρθρο 28
ΓΑΚ

50%
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Έως 20% ή 60.000€

Άρθρο 31
ΓΑΚ
Άρθρο 19
ΓΑΚ

60%
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Έως 20% ή 50.000€
Έως 20% ή 100.000€

Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:
o μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των
επιλέξιμων δαπανών, ή
o μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το
10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·
2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν
λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

