Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Πρόσκληση "Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της
Περιφέρειας Αττικής"
Α/Α
1
2

Ερώτηση
Η πρόταση υποβάλλεται από το Πανεπιστήμιο/ Ερευνητικό
Κέντρο ή από συγκεκριμένο Εργαστήριο/ Τμήμα;
Η πρόταση υποβάλλεται από το ΑΕΙ/ Ερευνητικό Κέντρο ή από
τον ΕΛΚΕ;

Απάντηση
Η πρόταση υποβάλλεται από το ΑΕΙ/ Ερευνητικό Κέντρο και όχι από συγκεκριμένο Εργαστήριο/
Τμήμα. Κάθε ΑΕΙ/Ερευνητικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει μια μόνο πρόταση.
Η πρόταση υποβάλλεται από το ΑΕΙ/ Ερευνητικό Κέντρο και όχι από τον ΕΛΚΕ
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Η πρόταση μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα εργαστήρια/
τμήματα ενός δικαιούχου;

Κάθε φορέας υποβάλλει μία μόνο πρόταση, η οποία θα μπορεί να αφορά σε περισσότερες από
μία ερευνητικές υποδομές με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης
δεν θα ξεπερνά τα 2,5 εκ. ευρώ.
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Ποιοι τομείς έρευνας και καινοτομίας είναι ο "στόχος" της
πρόσκλησης;

Είναι οι τομείς προτεραιότητας που αποτυπώνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, δηλαδή : (α) Βιώσιμη οικονομία των αναγκών, (β) Γαλάζια Οικονομία και (γ)
Δημιουργική Οικονομία. Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι διαθέσιμη στο
https://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ-RIS3.pdf
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Πώς τεκμηριώνεται η διασύνδεση των ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων
με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ);

Η διασύνδεση των ΑΕΙ/ Ερευνητικών Κέντρων με τις ΜΜΕ τεκμηριώνεται μέσω υφιστάμενων
συμβάσεων/ συμφωνιών συνεργασίας με ΜΜΕ ή και με επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από ΜΜΕ για μελλοντική συνεργασία στο πεδίο Ε&Κ που συνδέεται με την αναβαθμισμενη
ερευνητική υποδομή που περιγράφεται στην πρόταση.
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Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι επιχειρηματικότητας στην
ενίσχυση των οποίων στοχεύει η πρόσκληση;

Είναι οι τομείς προτεραιότητας που αποτυπώνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, δηλαδή : (α) Βιώσιμη οικονομία των αναγκών, (β) Γαλάζια Οικονομία και (γ)
Δημιουργική Οικονομία. Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι διαθέσιμη στο
https://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ-RIS3.pdf
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Η αναβάθμιση υφιστάμενων δομών Έρευνας και Καινοτομίας με
πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή του ίδιου
αποτελέσματος (που παράγεται μέχρι σήμερα) και όχι για την
επέκταση σε άλλα πεδία Ε&Κ είναι στη στόχευση της
πρόσκλησης;

Η αναβάθμιση υφιστάμενων δομών Έρευνας και Καινοτομίας με πιο σύγχρονο εξοπλισμό είναι
επιλέξιμη από την πρόσκληση, εφ όσον το πεδίο της Ε&Κ ανήκει στους τομείς προτεραιότητας
της πρόσκλησης (βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις με α/α 4 και 6) και εφ όσον τεκμαίρεται και η
σύνδεση με ΜΜΕ (βλ. απάντηση στην ερώτηση με α/α 5).
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Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες
περιλαμβάνεται η προμήθεια μονάδων κλιματισμού, η
κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ κλπ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα
ΑΕΙ/ερευνητικό κέντρο να υποβάλει πρόταση για τέτοιες δαπάνες
και μόνο;
Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες
περιλαμβάνεται η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού σε
συνάφεια με τους στόχους της πρόσκλησης. Πώς τεκμηριώνεται
αυτή η συνάφεια;
Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης η αντικατάσταση
υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας με ίδιας
χρήσης αλλά νεότερης τεχνολογίας είναι επιλέξιμος;

Όχι. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναβάθμιση των υποδομών έρευνας για την παραγωγή
ερευνητικού αποτελέσματος αξιοποιήσιμου από τις ΜΜΕ. Δαπάνες προμήθειας μονάδων
κλιματισμού ή κατασκευής ραμπών ΑΜΕΑ μπορούν να αποτελούν υποσύνολο των δαπανών
αναβάθμισης της ερευνητικής υποδομής, αλλά σε καμία περίπτωση το κύριο αντικείμενο.
Θα πρέπει να περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, στο επιχειρησιακό σχέδιο και στη
μελέτη σκοπιμότητας που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία στην υποβολή πρότασης.

Βλ. απάντηση στην ερώτηση με α/α 7.
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Στα λοιπά έγγραφα που ζητείται να επισυναφθούν από τους
δικαιούχους ζητείται περιγραφή της στελέχωσης της δομής και
Όχι, οι δαπάνες προσωπικού (υφιστάμενου ή νέου) δεν χρηματοδοτούνται. Η πρόταση αφορά
της διαδικασίας πρόσληψης. Αυτό σημαίνει ότι
μόνο σε υποδομές.
χρηματοδοτούνται και δαπάνες νεοπροσληφθέντος προσωπικού;
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Στα λοιπά έγγραφα που ζητείται να επισυναφθούν από τους
δικαιούχους ζητείται επιχειρησιακό σχέδιο, όπου θα γίνεται
περιγραφή της χρήσης της υποδομής μετά την κατασκευή/
επέκτασή της, και όπου θα αναφέρονται τα ποσοστά χρήσης της Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά αποτελεί
υποδομής για μη οικονομικές και οικονομικές δραστηριότητες σε οικονομική δραστηριότητα.
ετήσια βάση από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και
μετά. Ποιες ορίζονται ως οικονομικές και ποιες ως μη οικονομικές
δραστηριότητες;
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Στην παραπάνω ερώτηση πώς θα τεκμηριώνονται τα οικονομικά
μεγέθη των οικονομικών δραστηριοτήτων. Απαιτούνται ήδη
συναφθείσες συμβάσεις συνεργασίας ή εκδήλωση ενδιαφέροντος
από επιχειρήσεις, ή κάτι άλλο; Πώς τεκμηριώνονται τα
οικονομικά μεγέθη των μη οικονομικών δραστηριοτήτων;

Όπως αναγράφεται στην πρόσκληση (βλ. προτελευταία παράγραφο του κεφ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) στο επιχειρησιακό σχέδιο ζητούνται ποσοστά χρήσης για τις μη οικονομικές και
οικονομικές δραστηριότητες σε ετήσια βάση από την ολοκλήρωση του έργου και μετά. Για την
τεκμηρίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων βλ απάντηση στην ερώτηση με α/α 5.
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Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης ποιο είναι το ζητούμενο
από το επιχειρησιακό σχέδιο;

Η πληροφορία που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο περιγράφεται αναλυτικά
στην πρόσκληση (βλ. προτελευταία παράγραφο του κεφ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)
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Στην πρόσκληση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι είναι επιθυμητή η
διασύνδεση και με τα υφιστάμενα clusters. Ποια είναι αυτά; Είναι
απαραίτητη η διασύνδεση με clusters;
Η δημιουργία και λειτουργία μονάδας διασύνδεσης της Ε&Κ ενός
ιδρύματος με τις επιχειρήσεις είναι επιλέξιμη;
Πώς τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς για τα
υποέργα προμήθειας;
Πώς τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα (απαραίτητο συνημμένο
έγγραφο Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για
εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης);
Πώς τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης
(απαραίτητο σχετικό συνημμένο έγγραφο);
Θα μπορούσε ένα πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και
διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων να είναι αντικείμενο
χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης;

Είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη και αφορά σε υφιστάμενα clusters έρευνας.
Όχι. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναβάθμιση των υποδομών έρευνας και όχι η
"οριζόντια" υποστήριξη της διασύνδεσης της έρευνας με την αγορά
Με δύο (2) τουλάχιστον προσφορές από προμηθευτές ή με αντίστοιχες συναφθείσες δημόσιες
συμβάσεις (πρόσφατες).
Η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται με έκθεση του φορέα στην οποία να αποτυπώνεται η
διαπιστωμένη ανάγκη/ ζήτηση από την αγορά, το τεκμηριωμένο ενδιαφέρον από ΜΜΕ και η
αντίστοιχη ανεπάρκεια του φορέα να ανταποκριθεί με την υφιστάμενη υποδομή.
Με τη δέσμευση του φορέα ότι η αναβαθμισμένη υποδομή θα αξιοποιηθεί και σε συνεργασίες
με ΜΜΕ.
Βλ. Απάντηση στην ερώτηση με α/α 16.

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι στη συνημμένη πρόσκληση η
οποία απευθύνεται στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 12
του Ν. 4386/2016 συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητικοί φορείς
του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
Το άρθρο 13α του Ν. 4310/2014 έχει αντικατασταθεί μεν από το
άρθρο 12 του Ν.4386/16, αλλά δεν έχει καταργηθεί.
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Επιπλέον το άρθρο 13α του Ν. 4310/2014 έχει τροποποιηθεί εκ
νέου με σειρά διατάξεων, εκ των οποίων η τελευταία,
συμπεριλαμβάνει στους ερευνητικούς φορείς και το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με το άρθρο 36 του Ν 4589/2019:
Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α, Γεωπονικού Αθηνών, Θεσσαλίας με ΤΕΙ,
Παλλημνιακό Ταμείο, θέματα εκπαιδευτικών κλπ, Ρυθμίσεις για
τους ερευνητικούς φορείς, παράγραφος Δ`.

Τα ερευνητικά κέντρα που καλούνται με την παρούσα πρόσκληση είναι αυτά που
περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Αττικής για την υλοποίηση των δράσεων του άξονα 1 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, στην οποία κατονομάζονται οι Ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από την
ΓΓΕΤ.
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Στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, το κριτήριο Δ2 σχετικά με τις
απαραίτητες διοικητικές ενέργειες αναφέρει πράξεις που
αντιστοιχούν σε κτηριακά έργα. Τι ισχύει για την προμήθεια
εξοπλισμού;
Καλύπτονται εργασίες
μόνωσης/θέρμανσης/ψύξης/δικτύων/προσβασιμότητας για
Πανεπιστημιακά εργαστήρια που εμπίπτουν στην RIS3 της
Περιφέρειας Αττικής?
Καλύπτονται οριζόντιες εργασίες αναβάθμισης δικτύων για όλα
τα εργαστήρια ενός Πανεπιστημιακού κτηρίου? Τα εργαστήρια
μας μοιράζονται τις δικτυακές υποδομές, δεν είναι δηλαδή
εφικτό να αναβαθμιστούν για παράδειγμα τα data centers ενός
εργαστηρίου και όχι των υπολοίπων.

Για την περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού το κριτήριο Δ2 εφαρμόζεται κατ' αναλογία με την
προσκόμιση όλων των απαραίτητων από το νόμο (ανάλογα με το φορέα) εγκριτικών αποφάσεων
μέχρι το στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης της αντίστοιχης προμήθειας.
Όχι. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναβάθμιση των υποδομών έρευνας για την παραγωγή
ερευνητικού αποτελέσματος αξιοποιήσιμου από τις ΜΜΕ. Δαπάνες μόνωσης/θέρμανσης/
ψύξης/ κατασκευής ραμπών ΑΜΕΑ μπορούν να αποτελούν υποσύνολο των δαπανών
αναβάθμισης της ερευνητικής υποδομής, αλλά σε καμία περίπτωση το κύριο αντικείμενο.
Όχι. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναβάθμιση των υποδομών έρευνας για την παραγωγή
ερευνητικού αποτελέσματος αξιοποιήσιμου από τις ΜΜΕ. Δαπάνες για "οριζόντια" υποστήριξη
της ερευνητικής δραστηριότητας ενός φορέα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

Όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 6.1. της πρόσκλησης κατά τη διαδικασία της
Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η δράση περιλαμβάνει
αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή θα ζητήσει και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού
"εξειδικευμένο ερευνητικό εξοπλισμό πάντα σε συνάφεια με τους
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
στόχους της πρόσκλησης". Πώς αξιολογείται η συνάφεια με τους
προτεινόμενες υποδομές ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της Σταρτηγικής Έξυπνης
στόχους της πρόσκλησης;
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας που είναι και ο στόχος της πρόσκλησης.
Στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, το κριτήριο Γ6 σχετικά με τη
Θα τεκμηριώνεται τόσο στην αναφορά στην εμπειρία του φορέα (Επιχειρησιακή Ικανότητα/
συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα απαιτείται η συνέργεια /
Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων), όσο και στη μελέτη σκοπιμότητας/ τεκμηρίωση
συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις. Πώς θα τεκμηριώνεται
αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης.
αυτή;
Μπορεί να υποβληθεί πρόταση με σύμπραξη δύο δυνητικών
δικαιούχων;
Όχι, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την πρόσκληση.

