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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) που υποβάλλονται στα πλαίσια υποβολής του προγράμματος
«Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας»
Σχετ.: α) Την με αριθ. πρωτ. 1173/08-04-2019 Εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων, με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις εισηγήσεις του ανωτέρω (α) σχετικού και των συνημμένων σε αυτό
αρχείων, ακολούθως επισυνάπτουμε επικαιροποιημένη και συμπληρωμένη κατάσταση απαντήσεων από συχνές
ερωτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Παρακαλούμε επίσης για την άμεση ανάρτηση της κατάστασης αυτής σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Το επενδυτικό σχέδιο δύνανται να αφορά τη δημιουργία-ανάπτυξη μιας νέας
καινοτομικής υπηρεσίας ή προϊόντος; Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ανάπτυξη της νέας
καινοτομικής υπηρεσίας/προϊόντος, ή την λειτουργία και προώθηση αυτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και τα τρία μαζί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος να μπορεί να αποδείξει ότι
το επιχειρηματικό σχέδιο απαυθύνεται σε νέα καινοτόμα υπηρεσία / προϊόν.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η πρόταση υποβάλλεται από τον συντονιστή και περιλαμβάνει δαπάνες για όλα τα μέλη
ανάλογα την εμπλοκή τους στο έργο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το επενδυτικό σχέδιο αφορά δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ο Συντονιστής
προς όφελος του Συνεργατικού Σχηματισμού.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως καταβάλλεται η προβλεπόμενη ενίσχυση; Τη λαμβάνει ο συντονιστής και τη διανέμει
στα υπόλοιπα μέλη; Καταβάλλεται απ’ ευθείας στα μέλη του Cluster ανάλογα την πρόοδο του έργου
και το παραδοτέο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η Ενίσχυση καταβάλλεται στον
πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο και πιστοποιήθηκαν

Συντονιστή

και

αφορά

δαπάνες

που

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο οδηγός αναφέρει ότι το 50% των μελών θα πρέπει να ανήκει στους ΚΑΔ της
Πρόσκλησης. Τι ισχύει για τον συντονιστή; Προφανώς το ερευνητικό ίδρυμα δεν έχει περιορισμό και
δεν σχετίζεται με τους ΚΑΔ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο περιορισμός και παράλληλα τυπική προϋπόθεση, που θέτει η Πρόσκληση είναι τα 5
τουλάχιστον μέλη ή το 50% των μελών, αν ο Συνεργατικός Σχηματισμός έχει πάνω από 10 μέλη, να
είναι ΜΜΕ, με έναν τουλάχιστον ΚΑΔ ενεργό από τους επιλέξιμους της θεματικής ενότητας που θα
δραστηριοποιηθεί ο Συνεργατικός Σχηματισμός. Το Ερευνητικό Ίδρυμα είναι δύσκολο να
τεκμηριώσει ότι είναι ΜΜΕ, ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στον ως άνω περιορισμό και ανήκει στα
λοιπά μέλη του Σχηματισμού. Επίσης και για τον Συντονιστή δεν προκύπτει περιορισμός.
5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ιδιωτική συμμετοχή του συντονιστή σε μια νεοσύστατη εταιρία ή παλιά εταιρία πως
αποδεικνύεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ιδιωτική συμμετοχή αποδεικνύεται με την εξόφληση των δαπανών.
6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως δεσμεύονται τα μέλη σήμερα ότι θα κάνουν τις κάτωθι καταβολές όπως π.χ
συνδρομές και συμμετοχή σε ενέργειες κατά περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πώς θα δεσμευτούν τα μέλη είναι θέμα που αφορά την λειτουργία του
Συνεργατικού Σχηματισμού. Για την Πρόσκληση απαραίτητη είναι η ύπαρξη δέσμευσης.
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7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν (εάν πρέπει να υποβάλλουν) τα μέλη του
Συνεργατικού Σχηματισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μέλη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από τα οποία να
προκύπτει η νομιμότητά τους ως νομικά πρόσωπα και να επιβεβαιώνεται η τυπική προϋπόθεση
συμμετοχής των 5 , κατ’ ελάχιστο, ή 50% ΜΜΕ. Τα δικαιολογητικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Επιπροσθέτως, έχei αναρτηθεί στα site της Περιφέρειας Αττικής
(http://www.pepattikis.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ
(http://www.elanet.gr) βοηθητικό αρχείο με διαχωρισμό των δικαιολογητικών.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν τα μέλη ΜΜΕ να είναι μέτοχοι του Συντονιστή ή να γίνουν κατά την διάρκεια
του προγράμματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός. Προσοχή σε αυτό το σημείο στην
συνδεσιμότητα και το μέγεθος.
9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά σχέση θα έχει η ομάδα έργου με τον συντονιστή (μιθωτή σχέση, ελεύθερου
επαγγελματία κτλ); Μπορεί μια άλλη εταιρία ή ένας συνεργάτης (μισθωτός ή επαγγελματίας) των
μελών να συμμετέχει στην ομάδα έργου και να αμείβεται; Μπορεί μια άλλη εταιρία εκτός του
σχήματος να συμμετέχει με ένα συνεργάτη της στην Ομάδα έργου (είτε με δανεισμό προσωπικού
είτε με σύμβαση έργου);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν προκύπτει κάποια προϋπόθεση για την σχέση της ομάδας έργου με τον δικαιούχο.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί η συμμετοχή της ομάδας έργου με
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, πρέπει να ορισθεί με συγκεκριμένα ονόματα
ακόμα και αν αφορά σε νέα νομική οντότητα και ακόμα η ομάδα έργου δεν έχει υπαλληλική σχέση
με το συντονιστή φορέα. Για τις νέες νομικές οντότητες, γίνονται αποδεκτά και letters of intent και
από τις δύο πλευρές έτσι ώστε να φαίνεται ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης του φορέα να
υπάρξει επίσημη σχέση των μελλών της ομάδας και του φορέα.
10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον Δικαιούχος Φορέα /
Συντονιστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δικαιούχος φορέας μπορεί να είναι μια επιχείρηση που θα δημιουργηθεί, με σκοπό την
διαχείριση και τον συντονισμό του Συνεργατικού Σχηματισμού. Επίσης μπορεί να είναι και μια
υφιστάμενη νομική οντότητα και να αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή. Σε κάθε περίπτωση ο
Συντονιστής θα πρέπει να έχει ΑΦΜ, είτε το προσωρινό (υπό σύσταση) είτε κανονικό κατά την
υποβολή. Σε περίπτωση που τον ρόλο του Συντονιστής τον αναλάβει κάποια επιχείρηση, που έχει
και κάποια άλλη δραστηριότητα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διακριτικότητα των δαπανών
11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις που συντρέχουν για τα άμεσα μέλη του
Συνεργατικού Σχηματισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι προϋποθέσεις για τα άμεσα μέλη είναι να εμπίπτουν στον ορισμό της Μικρομεσαίας
Επιχείρησης, να είναι τουλάχιστον 5 και από εκεί και πέρα το 50% των μελών, να έχουν έναν
τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ στον τομέα που θα δραστηριοποιηθεί ο Συνεργατικός Σχηματισμός.
12. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε νεοσύστατο συνεργατικό σχηματισμό, το 50% κατ'
ελάχιστον των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να προκύπτει σωρευτικά από τις επιμέρους
επιλογές, ιδίως στην περίπτωση στην οποία αυτές είναι συμπληρωματικές; Παραδείγματος χάριν
ΚΑΔ από την "Κατηγορία Α - Επιλέξιμοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί στη Δημιουργική Οικονομία",
"Υποκατηγορία Α1 - Αναδυόμενοι", τόσο η ενότητα 1 "Δημιουργική Βιομηχανία, Ψυχαγωγικές,
Πολιτιστικές και Αθλητικές Δραστηριότητες", όσο και η ενότητα 4 "Τουρισμός & Φιλοξενία".
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι μπορεί να προκύπτει. Η τυπική προϋπόθεση της Πρόσκλησης είναι όλος o
Συνεργατικός Σχηματισμός να δραστηριοποιείται στον ίδιο Τομέα.

13. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της πρότασης που αναφέρονται για τους
Δικαιούχους, νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, Α) να
μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, Β) να μην αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός
προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης, Υποβάλλονται και για τις ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν
στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποβάλλονται μόνο για Μόνο για τον Συντονιστή – Δικαιούχο.
14. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς εννοείτε τη φράση «προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους» και πώς θα
ελεγχθεί αυτό κατά τον έλεγχο πιστοποίησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καλό θα ήταν στο μνημόνιο συνεργασίας να περιγράφονται αυτά τα μέλη /
επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα προνόμια. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα
χρήσης περισσότερων ωρών την εβδομάδα του χώρου συσκέψεων, ή του 3D Printer. Οι περιπτώσεις
«προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους» ποικίλουν και ανάλογα με την φύση του
Συνεργατικού Σχηματισμού.
15. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς εννοείτε τη φράση «προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους» και πώς θα
ελεγχθεί αυτό κατά τον έλεγχο πιστοποίησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καλό θα ήταν στο μνημόνιο συνεργασίας να περιγράφονται αυτά τα μέλη /
επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα προνόμια. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα
χρήσης περισσότερων ωρών την εβδομάδα του χώρου συσκέψεων, ή του 3D Printer. Οι περιπτώσεις
«προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους» ποικίλουν και ανάλογα με την φύση του
Συνεργατικού Σχηματισμού.
16. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Υποχρέωση για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ αφορά όλα τα μέλη του Συνεργατικού
Σχηματισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφορά μόνο τον Δικαιούχο Φορέα.
17. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο αξιολογητής έχει δικαίωμα περικοπής του Π/Υ όταν π.χ. δεν τεκμηριώνεται σωστά η
αναγκαιότητα ή επιλεξιμότητα κάποιας δαπάνης δεν ανήκει στις κατηγορίες των επιλέξιμων
δαπανών; Ή σε μία τέτοια περίπτωση θα ακυρώνετε όλη η πρόταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Πρόσκληση προκύπτει ο έλεγχος δαπανών. Πιο συγκεκριμένα στην
Τροποποίηση της Πρόσκλησης στο κεφάλαιο 9.2. «Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
χρηματοδότησης» αναφέρεται:
«Κάθε υποψήφιος που το επενδυτικό του σχέδιο κρίθηκε ως απορριπτέο ή εγκεκριμένο με
τροποποιήσεις του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και
μέσω του ΠΣΚΕ καθώς και με συστημένη επί αποδείξει επιστολή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
και τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής
ημερομηνίας.»
Από το ως άνω πρκύπτει ότι κατά την Αξιολόγηση μπορεί να τροποποιηθεί το Φυσικό και
Οικονομικό αντικείμενο και δεν ακυρώνεται η πρόταση.
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