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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ                  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ» 

ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, 
δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για την υποβολή 

προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, 
δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα 

πρέπει να συμβάλουν στον ειδικό στόχο «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας», του θεματικού στόχου «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας». 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα: 

 Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών 

που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας, 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και 

ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας, 

 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της αξιοποίησης 
υποπροϊόντων και παραπροϊόντων, 

 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και 
σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσής τους, 

 Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, 

στάνες), 

 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και 

καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας, 

 Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), 

μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων,  

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές 
εφαρμογές και βιοαισθητήρες, καθώς και ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων και 

εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορικής – διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων,  

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της 

έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, 
Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών. 

Δικαιούχοι της δράσης είναι: 

1) Υφιστάμενες επιχειρήσεις και  
2) Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας  

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το 
ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ η ένταξη των ερευνητικών έργων θα γίνει με 

απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η συνολική επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000 ευρώ. 
Ενισχύονται ερευνητικά έργα διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης έως 
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300.000 ευρώ και εφόσον συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με 
δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ. 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 26.10.2017 ώρα 14.00. Δεν τίθεται 
θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα 

ξεκινήσει μετά την ανωτέρω ημερομηνία. 

H πρόσκληση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ ΕΠ ΠΗ) www.peproe.gr και του EΣΠΑ www.espa.gr 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το: 

Γραφείο Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλ. Πύρρου 1 

45221, Ιωάννινα  
τηλ: 2651360533 

email: infoipiros@mou.gr. 

 


