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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ166 
«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της 
Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
 
Στο πλαίσιο της εν θέματι πρόσκλησης σας αποστέλλουμε ένα συμβουλευτικό Οδηγό με ενδεικτική κατανομή 
δαπανών για τους 3 άξονες της δράσης. Θυμίζουμε ότι οι προτάσεις αξιολογούνται με γνώμονα –εκτός της 
τυπικής επιλεξιμότητας- τη ρεαλιστικότητα υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη το σύντομο χρονικό διάστημα που 
υπολείπεται μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2023). Προκειμένου λοιπόν, να αποφευχθεί η 
απόρριψη ή μείωση των προτεινόμενων από τους δικαιούχους προϋπολογισμούς, παρακαλούμε να 
προσαρμόσετε τις δαπάνες των προτάσεων σας σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω και να αποφύγετε 
δαπάνες, οι οποίες είτε ξεφεύγουν από το πλαίσιο του ΕΚΤ είτε χρήζουν αποσβέσεων πέραν του έτους 2023. Σε 
περίπτωση που κριθεί από εσάς αναγκαία δαπάνη, το είδος/ύψος της οποίας δε συμβαδίζει με τον οδηγό, είναι 
σκόπιμο να αιτιολογηθεί πλήρως η αναγκαιότητα και το κόστος αυτής. 
 
Ενδεικτική Κατανομή Δαπανών σε άξονες 
 
Α΄ άξονας (περίπου 40-50% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης) 
Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας ανάληψης 
δράσης των φοιτητών (όλων των επιπέδων) και της ακαδημαϊκής κοινότητας εν γένει, δράσεων εκπαίδευσης και 
μάθησης (τυπικής και μη τυπικής), δράσεων επιχειρηματικής επιτάχυνσης νέων προτάσεων και ιδεών φοιτητών, 
ερευνητών, μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του φορέα, δράσεων εκπαίδευσης και κύκλων αξιολόγησης 
των επωφελουμένων ομάδων (σε πλαίσιο διαγωνισμών, εκπαιδευτικών δράσεων) του προτεινόμενου σχήματος 
υλοποίησης. 
 
Ενδεικτικές δαπάνες 

- Δαπάνες εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαίδευσης των επωφελουμένων (σε λογιστική, ειδικά θέματα 
κλπ). 

- Δαπάνες ανάπτυξης στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο πλαίσιο μαθημάτων και 
σεμιναρίων. 

- Δαπάνες ταξιδιών (στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων, συμμετοχής σε διαγωνισμούς/εκδηλώσεις). 
- Δαπάνες αμοιβών εμπειρογνωμόνων (για συμβουλευτική καθοδήγηση επωφελουμένων πράξης, 

διδασκαλία σεμιναρίων κλπ). 
- Δαπάνες διοργάνωσης διαγωνισμών και εκδηλώσεων. 
- Δαπάνες διοργάνωσης κύκλων υποστήριξης και τακτικής αξιολογικής διαδικασίας ομάδων 

φοιτητών/ερευνητών. 
- Δαπάνες της δομής υποστήριξης του ΑΕΙ για εξειδικευμένες υπηρεσίες/προμήθειες που μπορούν να 

χορηγηθούν οριζόντια στις ομάδες επωφελουμένων, όπως πρόσβαση/συνδρομές σε βάσεις δεδομένων. 
- Δαπάνες για δράσεις ωρίμανσης όπως: εξειδικευμένες υπηρεσίες, δαπάνες συμμετοχής σε κλαδικές 

εκθέσεις/συνέδρια, κόστη ετήσιων συνδρομών σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων/υπηρεσίες, 
εξειδικευμένες μελέτες πχ marketing ή έρευνα αγοράς για συγκεκριμένο – στοχευμένο μέρος του project 
της ομάδας, δαπάνες κατασκευής δοκιμαστικού πρωτόλειου πρότυπου προϊόντος/υπηρεσίας (demo) για 
να διερευνηθεί η εφικτότητα της πρότασης, όπως σχεδιασμός εικόνας και χρηστικότητας (UI, UX design) 
και δοκιμαστική εφαρμογή τους (usability testing), κ.α. 
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Β΄ άξονας (περίπου 30%-40% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης) 
Δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη των απαραίτητων διεργασιών και πόρων, καίριων 
για την παροχή των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των δράσεων του Α’ άξονα. 
 
Ενδεικτικές δαπάνες 

- Αμοιβές εξειδικευμένων στελεχών της δομής για υποστήριξη των ομάδων (παρακολούθηση εξέλιξης και 
συμβουλευτική, διασύνδεση με ειδικούς και φορείς, διαχείριση διαδικασιών αξιολόγησης, διοργάνωση 
ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων κ.α.) 

- Επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών της δομής σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την αξιοποίηση της 
έρευνας, την επιχειρηματική επιτάχυνση και ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας, επιχειρηματική 
αξιοποίηση της έρευνας. 

- Ταξίδια στελεχών για επιμόρφωση, επίσκεψη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες δομές του 
εξωτερικού και σχετικές εκθέσεις/συνέδρια. 

- Νομική υποστήριξη για κατάρτιση διεργασιών και πρότυπων εγγράφων απαραίτητων για την υλοποίηση 
του έργου σε όλη τη διάρκειά του, όπως disclaimer/non-disclosure agreements, έγγραφα GDPR κ.α. 

- Δαπάνες προβολής - προώθησης, όπως ενδεικτικά δαπάνες ψηφιακού marketing (πχ. banners, social 
media marketing) και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 

- Πληροφοριακά συστήματα και σχετικός εξοπλισμός (τηρουμένων και των προϋποθέσεων 
προσβασιμότητας ΑμΕΑ και πιθανών αποσβέσεων). 

- Δαπάνες αναλωσίμων (π.χ. μελάνια, γραφική ύλη) για τη λειτουργία της δομής.  
 

Γ’ άξονας (έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης)  
Δραστηριότητες που αφορούν στο σχεδιασμό και εξασφάλιση της βιωσιμότητας του αιτούμενου έργου ή/και στην 
υποστήριξη της εγκαθίδρυσης και βιωσιμότητας του Συνεργατικού Σχήματος.  
 
Ενδεικτικές δαπάνες 

- Αμοιβές για κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδιασμού. 
- Δαπάνες για μελέτες/εκθέσεις αξιολόγησης. 
- Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων και εξοπλισμός τους (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν 

έγκρισης από την ΕΥΔ). 
 
Διευκρινίζεται ότι στον Άξονα Γ’ κατά την υποβολή της πρότασης, ζητείται:   
α) η περιγραφή ενδεχόμενων συνεργασιών και συνεργειών που θα είναι καίριες για την επιτυχία του έργου και ο 
τρόπος διαχείρισης των κοινών δράσεων και υποδομών που θα συνεισφέρουν τα συνεργαζόμενα μέρη, 
β) η περιγραφή της διαχείρισης των παραγωγικών δράσεων έργου, που θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση 
διαδικασιών και δομών που θα είναι βιώσιμες μετά τη λήξη της Πράξης 
 
Στις περιπτώσεις Συνεργατικών Σχημάτων:  
α) κάθε ΑΕΙ μπορεί να υποβάλει μία πρόταση με το σύνολο του προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί  σύμφωνα 
με το Παράρτημα Α ή να συμπράξει με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικά κέντρα. 
β) σε περίπτωση συμπράξεων μεταξύ 2 ή περισσότερων ΑΕΙ ή/και ερευνητικών κέντρων, υποβάλλεται μαζί με την 
πρόταση συμφωνητικό σύμπραξης υπογεγραμμένο από τους επιμέρους φορείς όπου περιγράφεται σαφώς το 
μέρος του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού που αναλογεί σε κάθε συμπράττοντα (διακριτά 
υποέργα). 
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Γενικές κατευθύνσεις: Στα παραπάνω και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων, προτείνουμε όπως: 
Α. τα κόστη ταξιδιών να μην υπερβούν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης. 
Β. τα κόστη προμηθειών παγίων και εξοπλισμού (πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό, πληροφοριακή 
υποστήριξη, κόστη εξειδικευμένου λογισμικού, κόστη επίπλων) να μην υπερβούν το 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού της πράξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποσβέσεων. 
Γ. για τα έπαθλα διαγωνισμών ή κύκλων επιτάχυνσης να αξιοποιηθεί η πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες 
ωρίμανσης της δομής.  
Δ. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματικά έπαθλα και δαπάνες για την υποστήριξη ίδρυσης και ανάπτυξης 
νέων επιχειρήσεων / τεχνοβλαστών (spin off). 
 

 


