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Επιχορηγήσεις για ανοιχτή καινοτομία
στον Πολιτισμό
Προδημοσίευση ειδικών δράσεων από την
ΓΓΕΤ για την υποστήριξη έργων έρευνας και
καινοτομίας

Την 1η Αυγούστου 2016, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοίνωσε την προδημοσίευση ειδικών δράσεων
για την υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που θα
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι επιλέξιμοι
δικαιούχοι θα ενισχυθούν με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Η ειδική δράση υπό τον τίτλο “Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά,
Επιστήμη και Τεχνολογία” στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτότυπων
ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων
εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση,
συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης,
αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.
Ο στόχος της ειδικής δράσης στον τομέα του Πολιτισμού θα
επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο
κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία,
μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης
τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα η δράση
αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού,
του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και
στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας δράσης είναι:







Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και των
εφαρμογών τους στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής
κληρονομιάς,
Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που
αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία στρατηγικού & αναπτυξιακού
σχεδιασμού τους ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμες
τεχνολογίες ή διαδικασίες που αφορούν στον πολιτισμό και στην
πολιτιστική κληρονομιά,
Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή
προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μέσω της
συμμετοχής σε επιδεικτικά έργα,
Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ
δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του
ερευνητικού & ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας με τον τομέα
«πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές & δημιουργικές
βιομηχανίες».

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα
διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες
συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και
χρηματοδότησης αυτών.

Τομείς ανοικτής καινοτομίας πολιτισμού
Κάθε πρόταση θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν από τους παρακάτω
τομείς καινοτομίας:

A: Συνεργατικά σχήματα για την
ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό

B: Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον
πολιτισμό και την πολιτιστική
κληρονομιά

Υποστήριξη πρωτοβουλιών στους
τομείς της διάγνωσης,
συντήρησης, τεκμηρίωσης και
ανάδειξης του πολιτιστικού
αποθέματος

Ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών ή δημιουργία
επιχειρήσεων με καινοτόμο
προσανατολισμό στους
πυλώνες παρέμβασης της
διάγνωσης, συντήρησης,
τεκμηρίωσης και ανάδειξης του
πολιτιστικού αποθέματος

Υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη
διάχυση και ανάδειξη
καινοτόμων τεχνολογιών που
συνδέουν διαχρονικά τον
Ελληνικό πολιτισμό

Βασικά χαρακτηριστικά Προγράμματος
Ακολουθεί περίληψη των βασικών χαρακτηριστικών του επικείμενου
προγράμματος, σύμφωνα με την προδημοσίευση.

Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού μιας
επιλέξιμης πρότασης;

Η προδημοσίευση δεν ορίζει κατώτατο ύψος επιλέξιμου
προϋπολογισμού, ωστόσο η ανώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
εξαρτάται από τον τομέα καινοτομίας που θα αφορά η κάθε
πρόταση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Τομέας καινοτομίας
A: Συνεργατικά σχήματα για την
ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό
B: Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον
πολιτισμό και την πολιτιστική
κληρονομιά

Ανώτατη δημόσια δαπάνη
1 εκ. € / έργο
150.000 € / επιχείρηση

Ποιες δαπάνες θα είναι επιλέξιμες;
Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
Δαπάνες
καινοτομίας
(μόνο για
ΜΜΕ)

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Δαπάνες
προσωπικού

Δαπάνες
οργάνων και
εξοπλισμού

Δαπάνες για
έρευνα επί
συμβάσει

Πρόσθετα
γενικά έξοδα
και λοιπές
λειτουργικές
δαπάνες

Δαπάνες για
την απόκτηση,
την επικύρωση
και την
προστασία των
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας

Ποια είναι η δομή των επιλέξιμων συμπράξεων;

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι για κάθε τομέα καινοτομίας είναι:
A - Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι εποπτευόμενοι
φορείς του (τουλάχιστον μία οντότητα),

Τουλάχιστον ένας ερευνητικός φορέας,

Τουλάχιστον μία επιχείρηση
B - Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική
κληρονομιά

Οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση


Για τον τομέα καινοτομίας Α, είναι επίσης δυνατή η συνεργασία με
φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διεθνούς
εμβέλειας των παρεμβάσεων, ωστόσο μόνο το κόστος δικτύωσης θα
καλυφθεί.

Ποιο είναι το είδος και το ύψος της παρεχόμενης
κρατικής ενίσχυσης;
Όλοι οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ενισχυθούν
με το κίνητρο της χρηματικής επιχορήγησης.
 Οι επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση ανάλογα με το
μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη) και το περιεχόμενο
του έργου. Για τη βιομηχανική έρευνα, το ύψος της
επιχορήγησης κυμαίνεται από 65%-80% των επιλέξιμων
δαπανών. Για την πειραματική ανάπτυξη, το ποσοστό
κυμαίνεται από 40%-60% των επιλέξιμων δαπανών.
 Οι ερευνητικοί φορείς θα λάβουν επιχορήγηση για το 100%
του κόστους των επιλέξιμων δαπανών τους.

Πώς θα αξιολογηθούν οι προτάσεις;
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:




Ποιότητα - αξιοπιστία των φορέων που απαρτίζουν τη
σύμπραξη,
Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης, και
Επιπτώσεις – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τα κριτήρια θα εξειδικευθούν περαιτέρω με την προκήρυξη της
δράσης.

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος;
Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 13 εκ. €. Ο
συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 14 εκ €.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η
Deloitte με το επικείμενο πρόγραμμα
της ΓΓΕΤ
Η Deloitte υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην
ενίσχυση των σχεδίων Έρευνας & Ανάπτυξης,
των σχεδίων Καινοτομίας και των Επενδυτικών
σχεδίων τους, με τρέχοντα και μελλοντικά

Επικοινωνήστε
μαζί μας

κίνητρα που παρέχονται στην Ελλάδα και στην
Ε.Ε. Η δέσμη των υπηρεσιών που παρέχουμε
περιλαμβάνει τη συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη που απαιτείται για τη μεγιστοποίηση
των ωφελειών που παρέχονται από τα κίνητρα.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κινήτρων
• Υπηρεσίες Προετοιμασίας & Υποβολής
Προτάσεων
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων
• Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Υποστήριξης
Μπορείτε να δείτε την ενημέρωση και στο
διαδίκτυο:
http://www2.deloitte.com/gr/en/pages/tax/articles/rd-andgovernment-incentives-announcements-tax.html

Μαρία Τρακάδη
Tax Managing
Partner
mtrakadi@deloitte.gr
2106781260

Στέλιος
Σμπυράκης
Tax Principal
R&D/GI
ssbyrakis@deloitte.gr
2106781196
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Grants announced for open innovation
relating to culture
Preliminary GSRT announcement issued on
special funding programs

On 1 August 2016, Greece’s General Secretariat for Research and
Technology (GSRT) announced an upcoming call for proposals for
special activities supporting research, innovation and technological
development, to be funded under the Partnership Agreement for the
Development Framework (ESPA) 2014-2020. Eligible beneficiaries
may receive cash grants.
One program, entitled “Culture, Cultural heritage, Science and
Technology,” aims to support the development of prototype
research set-ups, new technologies or other innovative applications

and processes for the identification, preservation, documentation
and promotion of monuments, art work, artifacts and other
examples of Greece’s cultural heritage.
The aims of the special program relating to culture will be
accomplished through the pilot schemes providing public access to
museum exhibits, monuments, open excavations and laboratories
for preservation techniques that employ innovative techniques. The
program also aims to support innovative enterprises active in the
fields of culture, tourism and the creative arts that target the
production of new products or services.
The specific goals of the program are as follows:







Promote research, technology and innovative applications in the
fields of culture and cultural heritage;
Enhance the competitiveness of enterprises that use research
findings, innovative technologies or processes concerning
culture and cultural heritage as their primary elements of
strategic and developmental plans;
Develop innovative products or services of high added value,
enhance the competitiveness of enterprises and support them in
entering new markets via participation in demonstration
projects; and
Encourage the engagement of enterprises in R&D activities and
more efficiently interconnect the country’s research and
academic system with the “Culture – Tourism – Cultural &
Creative Industries” sector.

The detailed call for proposals that will be published on the GSRT
website (www.gsrt.gr) will specify the conditions, the eligible
beneficiaries and the details for participating in the program, as well
as how proposals may be submitted and funded.

Areas of innovation in culture
Each proposal should fall under one of the following areas of
innovation:

A: Consortiums for open
innovation in culture
Support of initiatives in the fields
of identification, preservation,
documentation and promotion of
Greece's cultural reserve
Support of initiatives for the
dissemination and promotion of
innovative technologies that
connect the Greek present with
the Greek past

B: Innovative enterprises for
culture and cultural heritage

Development of innovative
technologies or creation of new
innovation-oriented businesses
in the intervention fields of
identification, preservation,
documentation and promotion
of Greece's cultural reserve

Main features
Below is a summary of the main features of the upcoming program,
according to the announcement.

What will be the budget range for an eligible
proposal?
The announcement does not set a minimum budget requirement,
although the maximum amount of public funding to be granted will
depend on the area of innovation, as shown in the following table:
Area of innovation
A: Consortiums for open innovation in
culture
B: Innovative enterprises for culture
and cultural heritage

Maximum public funding
EUR 1 million/project
EUR 150,000/enterprise

What expenditure will be eligible?

Eligible expenditure falls under two main categories, as shown in
the following table:
Innovation
costs (only
for SMEs)

Research costs

Personnel
costs

Instruments
and
equipment

Contractual
research

Additional
overhead
and other
operating
expenses

Costs for
obtaining,
validating
and
defending
patents

Who will be eligible beneficiaries?

The eligible beneficiaries of each area of innovation are as follows:
A: Consortiums for open innovation in culture

Ministry of Culture and Sports and its supervised bodies (at
least one entity);

At least one research organization;

At least one private enterprise
B - Innovative enterprises for culture and cultural heritage

Any private enterprise
For innovation area A, cooperation with foreign entities to enhance
the international impact of actions will be possible, but only the
networking costs will be covered.

What type and amount of state aid will be provided?
All beneficiaries included in the program will be entitled to cash
grants.





Private enterprises will receive a cash grant based on their
size (small, medium or large) and the nature of the project.
For industrial research, the amount of the cash grant will be
equal to 65%-80% of eligible expenditure. For experimental
development, the percentage will be 40%-60% of eligible
expenditure.
Research institutions will receive a cash grant equal to
100% of their eligible expenditure.

How will a proposal be evaluated?

Proposals will be evaluated based on the following criteria:




Quality and caliber of entities forming the consortium;
Scientific and technological quality of the proposal; and
Potential benefits from the proposed project.

Each criterion will be described in detail when the call for proposals
is issued.

What will be the total budget for the program?
The public funding of the program will be EUR 13 million. The total
budget of submitted proposals is estimated to reach EUR 14 million.

How Deloitte can help you with the
upcoming GSRT program
Deloitte assists companies in matching their
R&D, Innovation and Investment Plans with
current and future incentives in Greece and in
the EU. Our turnkey solutions include the
consulting and technical support needed to take
advantage of the benefits provided by the
incentives.

Contact us

Maria Trakadi
Tax Managing
Partner
mtrakadi@deloitte.gr
+302106781260

Our services include:
• Incentives Advisory Services
• Proposal Preparation & Submission Services
• Project Management Services
• Long-Term Support Services
You can read this alert on-line at:
http://www2.deloitte.com/gr/en/pages/tax/articles/rd-andgovernment-incentives-announcements-tax.html
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Tax Principal
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