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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Στόχοι των κρατικών ενισχύσεων για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την 
Καινοτοµία 

Η προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (ΕΑΚ) αποτελεί έναν 
σηµαντικό στόχο γενικού ενδιαφέροντος. Το άρθρο 163 της συνθήκης ΕΚ καθορίζει ότι 
«στόχος της Κοινότητας είναι η ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της 
βιοµηχανίας της Κοινότητας και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και η προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται 
αναγκαίες…». Τα άρθρα 164 έως 173 καθορίζουν τις δραστηριότητες που πρέπει να 
αναληφθούν στο πλαίσιο αυτό καθώς και το εύρος και την εφαρµογή του πολυετούς 
προγράµµατος-πλαισίου. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002 ενέκρινε ένα σαφή στόχο 
για την µελλοντική ανάπτυξη των ερευνητικών δαπανών. Συµφώνησε ότι οι συνολικές 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και την καινοτοµία στην Ένωση έπρεπε να 
αυξηθούν µε στόχο να πλησιάσουν το 3% του ΑΕΠ έως το 2010. ∆ιευκρίνιζε περαιτέρω ότι 
τα δύο τρίτα των νέων αυτών επενδύσεων έπρεπε να προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. 
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι επενδύσεις στην έρευνα πρέπει να αυξηθούν 
µε ρυθµό 8% το χρόνο, ή 6% για τις δηµόσιες δαπάνες1 και ετήσιο ρυθµό 9% για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις.2 

Ο στόχος είναι µέσω των κρατικών ενισχύσεων να βελτιωθεί η οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα 3 και συνεπώς, συµβάλλει στη διατηρήσιµη ανάπτυξη και απασχόληση. 
Έτσι, οι κρατικές ενισχύσεις για ΕΑΚ θα είναι συµβιβάσιµες αν µπορούν να οδηγήσουν σε 
συµπληρωµατική ΕΑΚ και αν η νόθευση του ανταγωνισµού δεν θεωρείται αντίθετη µε το 
γενικό συµφέρον, το οποίο η Επιτροπή εξισώνει στο συγκεκριµένο πλαίσιο µε την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Σκοπός του πλαισίου είναι να διασφαλίσει την επιτυχία 
αυτού του στόχου και ειδικότερα, να διευκολύνει τα κράτη µέλη να επικεντρώσουν καλύτερα 
τις ενισχύσεις στις αντίστοιχες ανεπάρκειες της αγοράς.  

Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ θέτει την αρχή ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
απαγορεύονται. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, τέτοιες ενισχύσεις συµβιβάζονται µε την 
Συνθήκη βάσει των άρθρων 87 παράγραφος 2 και 3. Οι ενισχύσεις για ΕΑΚ δικαιολογούνται 
κυρίως βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καθορίζει κανόνες που θα εφαρµόσει για την 
αξιολόγηση των ενισχύσεων που της κοινοποιούνται, ασκώντας τη διακριτική της εξουσία 
και βελτιώνοντας τη νοµική ασφάλεια και τη διαφάνεια των αποφάσεών της. 
                                                 
1  Υπογραµµίζεται ότι ένα µόνο τµήµα των δηµοσίων δαπανών για Ε&Α θεωρείται κρατική ενίσχυση. 

2  Βλ. «Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την Ευρώπη»· Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή Περιφερειών, COM(2003)226 τελικό (περιγράφεται στη συνέχεια), σ. 7. 

3  Στην οικονοµική θεωρία, ο όρος «αποτελεσµατικότητα» (ή «οικονοµική αποτελεσµατικότητα») αναφέρεται 
στο βαθµό που αριστοποιείται η συνολική ευηµερία σε µια συγκεκριµένη αγορά ή στην οικονοµία 
γενικότερα. Η συµπληρωµατική ΕΑΚ βελτιώνει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µεταφέροντας την 
ζήτηση της αγοράς προς νέα ή βελτιωµένα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες, γεγονός που αντιστοιχεί σε 
µείωση της προσαρµοσµένης τιµής βάσει της ποιότητας για τα εν λόγω αγαθά. 
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1.2. Πολιτική κρατικών ενισχύσεων και ΕΑΚ 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, το επίπεδο της ΕΑΚ θεωρείται ότι δεν είναι το 
βέλτιστο για την οικονοµία της ΕΕ, µε την έννοια ότι η αύξηση του επιπέδου ΕΑΚ θα 
οδηγούσε σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι οι υπάρχοντες κανόνες σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη 
(Ε&Α) πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να βελτιωθούν για την αντιµετώπιση αυτής της 
πρόκλησης. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνει τις υφιστάµενες δυνατότητες ενισχύσεων για Ε&Α 
σε νέες δραστηριότητες που στηρίζουν την καινοτοµία. Η καινοτοµία στηρίζεται σε µια 
διαδικασία που συνδυάζει γνώση και τεχνολογία µε την αξιοποίηση των ευκαιριών της 
αγοράς για νέα ή βελτιωµένα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικές διαδικασίες σε σχέση 
µε τα ήδη διαθέσιµα στην κοινή αγορά, και περιλαµβάνει κάποιο βαθµό κινδύνου. Στο 
πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ωστόσο ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις για την καινοτοµία πρέπει να επιτρέπονται όχι βάσει ενός αφηρηµένου ορισµού 
της καινοτοµίας αλλά µόνο στο βαθµό που συνδέονται µε συγκεκριµένες δραστηριότητες, οι 
οποίες αναφέρονται στις ανεπάρκειες της αγοράς που παρεµποδίζουν την καινοτοµία και για 
τις οποίες τα πλεονεκτήµατα των κρατικών ενισχύσεων υπεραντισταθµίζουν πιθανή νόθευση 
του ανταγωνισµού και του εµπορίου. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυµεί να στηρίξει την καλύτερη διαχείριση των κρατικών 
ενισχύσεων για ΕΑΚ. Σκοπεύει να διευρύνει το πεδίο των απαλλαγών κατά κατηγορίες για 
Ε&Α, που σήµερα περιορίζεται στις ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).4 
Ένας µελλοντικός κανονισµός γενικής απαλλαγής κατά κατηγορίες (ΓΑΚ) θα καλύπτει τα 
λιγότερο προβληµατικά µέτρα ενίσχυσης στον τοµέα της ΕΑΚ. Το πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει 
να ισχύει για όλα τα µέτρα που κοινοποιούνται στην Επιτροπή, είτε επειδή το µέτρο δεν θα 
καλύπτεται από τη ΓΑΚ, είτε επειδή θα αποτελεί υποχρέωση βάσει της ΓΑΚ να κοινοποιείται 
ενίσχυση, είτε επειδή το κράτος µέλος αποφασίζει να κοινοποιήσει ένα µέτρο που κατ’αρχάς 
θα απαλλασσόταν βάσει της ΓΑΚ, όπως και για την αξιολόγηση όλων των µη 
κοινοποιούµενων ενισχύσεων. 

Εξάλλου, προκειµένου να επικεντρώνεται καλύτερα στο δικαίωµα εξέτασης της Επιτροπής, 
το πλαίσιο προβλέπει, για την αξιολόγηση µέτρων που εντάσσονται στο πεδίο του, όχι µόνο 
κανόνες για την συµβιβασιµότητα ορισµένων µέτρων ενίσχυσης (κεφάλαιο 5 στη συνέχεια) 
αλλά, λόγω του αυξηµένου κινδύνου ορισµένων µέτρων ενίσχυσης ως προς τη νόθευση του 
ανταγωνισµού και του εµπορίου, µια συµπληρωµατική µεθοδολογία που θα εφαρµόζεται 
στην περίπτωση λεπτοµερούς αξιολόγησης (κεφάλαιο 6 στη συνέχεια). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι οι ανταγωνιστικές αγορές θα έπρεπε 
κατ’αρχάς να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές σε ότι αφορά την ΕΑΚ. Ωστόσο, κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει πάντα και η κυβερνητική παρέµβαση µπορεί να βελτιώνει τα σχετικά 
αποτελέσµατα. Οι επιχειρήσεις θα επενδύουν περισσότερο στην έρευνα µόνο στο βαθµό που 
µπορούν να αντλήσουν συγκεκριµένα εµπορικά κέρδη από τα αποτελέσµατα και γνωρίζουν 
τις σχετικές δυνατότητες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για το χαµηλό επίπεδο της ΕΑΚ, που 
οφείλονται εν µέρει σε διαρθρωτικά εµπόδια, και εν µέρει στην ύπαρξη ανεπαρκειών της 
αγοράς5. Τα διαρθρωτικά εµπόδια πρέπει κατά προτίµηση να αντιµετωπιστούν µε 
                                                 
4  Σχέδιο ∆ράσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις – λιγότερες και καλύτερα στοχευµένες κρατικές ενισχύσεις: 

Οδικός χάρτης για τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009. COM (2005) 107 τελικό – SEC 
(2005) 795. Εγκρίθηκε στις 7 Ιουνίου 2005.  

5  Υπάρχει «ανεπάρκεια της αγοράς» όταν η αγορά, εφόσον αφεθεί ανεπηρέαστη, δεν οδηγεί σε οικονοµικά 
αποδεκτό αποτέλεσµα. Στις περιπτώσεις αυτές, η κρατική παρέµβαση, περιλαµβανοµένης και της κρατικής 
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διαρθρωτικά µέτρα6, ενώ η κρατική ενίσχυση µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο αντιστάθµισης 
των ανεπαρκειών της αγοράς. Επιπλέον, η εµπειρία δείχνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις για να 
είναι αποτελεσµατικές πρέπει να συνοδεύονται από ευνοϊκά συνοδευτικά µέτρα, όπως 
κατάλληλα συστήµατα για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανταγωνιστικό 
περιβάλλον µε ευνοϊκούς κανονισµούς για την έρευνα και την καινοτοµία και 
χρηµατοδοτικές αγορές που να στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. 

Ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις νοθεύουν τον ανταγωνισµό, και ο ισχυρός ανταγωνισµός 
αποτελεί ταυτόχρονα ζωτικό παράγοντα για την ενθάρρυνση, µέσω της αγοράς, των 
επενδύσεων στην ΕΑΚ. Έτσι, πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασµός των µέτρων κρατικής 
ενίσχυσης ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις. ∆ιαφορετικά, οι κρατικές ενισχύσεις µπορεί 
να καταστούν αντιπαραγωγικές και να µειώσουν το συνολικό επίπεδο ΕΑΚ και την 
οικονοµική ανάπτυξη.  

Το µόνο πρόβληµα σχετικά µε τις ενισχύσεις ΕΑΚ σε επιχειρήσεις είναι η νόθευση και η 
πιθανή µείωση των δυναµικών κινήτρων αντιπάλων επιχειρήσεων για επενδύσεις. Όταν µια 
επιχείρηση δέχεται ενίσχυση, αυτό συνήθως ενισχύει τη θέση της στην αγορά και µειώνει την 
απόδοση των επενδύσεων άλλων επιχειρήσεων. Όταν η µείωση είναι αρκετά σηµαντική, είναι 
πιθανό οι αντίπαλες επιχειρήσεις να περικόψουν την δραστηριότητα ΕΑΚ. Επιπλέον, όταν το 
αποτέλεσµα της ενίσχυσης δεν επηρεάζει τον προϋπολογισµό του δικαιούχου, µπορεί να 
µειώσει τα κίνητρα για καινοτοµία και στο επίπεδο του δικαιούχου. Ακόµη, η ενίσχυση 
µπορεί να στηρίξει αποτελεσµατικές επιχειρήσεις ή να επιτρέψει στον δικαιούχο να ενισχύσει 
πρακτικές αποκλεισµού ή να ενισχύσει τη δύναµή του στην αγορά. 

1.3. Το κριτήριο της εξισορρόπησης σχετικά µε τις ενισχύσεις για Έρευνα και 
Ανάπτυξη και την Καινοτοµία 

1.3.1. Σχέδιο ∆ράσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις: λιγότερες και 
καλύτερα στοχευµένες ενισχύσεις, κριτήριο εξισορρόπησης για 
την αξιολόγηση της ενίσχυσης 

Στο Σχέδιο ∆ράσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις7, η Επιτροπή ανακοίνωνε ότι «για να 
συµβάλει στο νέο ξεκίνηµα της στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και απασχόληση, η 
Επιτροπή, θα ενισχύσει, όπου είναι απαραίτητο, την οικονοµική της προσέγγιση στην 
ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων. Η οικονοµική προσέγγιση αποτελεί µέσο για την 
καλύτερη εστίαση και στόχευση ορισµένων κρατικών ενισχύσεων προς τους στόχους της 
νέας στρατηγικής της Λισαβόνας». 

Όταν αξιολογεί εάν ένα µέτρο ενίσχυσης συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, η Επιτροπή 
σταθµίζει τα θετικά αποτελέσµατα του µέτρου ενίσχυσης ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο 
γενικού ενδιαφέροντος έναντι των πιθανών αρνητικών παράπλευρων επιπτώσεων σχετικά µε 
τη νόθευση του εµπορίου και του ανταγωνισµού. Το Σχέδιο ∆ράσης για τις Κρατικές 
Ενισχύσεις, που βασίζεται στην υφιστάµενη πρακτική, τυποποίησε αυτή την άσκηση 

                                                                                                                                                         
ενίσχυσης, µπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσµατα της αγοράς ως προς τις τιµές, την παραγωγή και την 
χρήση των πόρων. 

6  Περιλαµβανοµένων: πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, προγραµµάτων έρευνας και δηµόσιων διευκολύνσεων 
για την έρευνα, κανόνων ∆ΠΙ υπέρ της καινοτοµίας, ελκυστικών πόρων για τις επιχειρήσεις ώστε να 
αναλάβουν ΕΑΚ. 

7  Σ∆ΚΕ (Υποσηµείωση 5)Fn. 4), παράγραφος 21. 
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εξισορρόπησης µε τον όρο «κριτήριο εξισορρόπησης»8. Προβλέπει τρία στάδια πριν από 
την έγκριση του κρατικού µέτρου ενίσχυσης. Τα πρώτα δύο στάδια αξιολογούν τα θετικά 
αποτελέσµατα της κρατικής ενίσχυσης και το τρίτο τα αρνητικά, σταθµίζοντας τα θετικά και 
αρνητικά αποτελέσµατα: 

(1) Είναι το µέτρο ενίσχυσης επικεντρωµένο σε ένα σαφώς ορισµένο στόχο 
γενικού συµφέροντος; (π.χ.: ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή, περιβάλλον) 

(2) Είναι η ενίσχυση έτσι σχεδιασµένη ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος γενικού 
συµφέροντος, δηλαδή, αντιµετωπίζει η προτεινόµενη ενίσχυση την 
ανεπάρκεια της αγοράς ή άλλο στόχο; 

i. Αποτελεί η κρατική ενίσχυση το κατάλληλο µέσο πολιτικής; 

ii. ∆ηµιουργεί κίνητρο, δηλαδή αλλάζει η ενίσχυση τη συµπεριφορά των 
εταιριών; 

iii. Είναι το µέτρο αναλογικό, δηλαδή θα µπορούσε η ίδια αλλαγή 
συµπεριφοράς να επιτευχθεί µε µικρότερη ενίσχυση; 

(3) Είναι η νόθευση του ανταγωνισµού και οι επιπτώσεις στο εµπόριο 
περιορισµένες, έτσι ώστε το τελικό ισοζύγιο να είναι θετικό; 

Το κριτήριο της εξισορρόπησης ισχύει για την ανάπτυξη κανόνων όσο και για την 
αξιολόγηση υποθέσεων. 

Για ένα κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορίες, η κρατική ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη 
εφόσον πληρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει γενικά και στις 
περισσότερες υποθέσεις που αντιµετωπίζονται στο ίδιο πλαίσιο. Ωστόσο, για τα µεµονωµένα 
µέτρα ενίσχυσης που µπορεί να έχουν υψηλό δυναµικό νόθευσης λόγω υψηλών ποσών 
ενίσχυσης, η Επιτροπή θα προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών 
αποτελεσµάτων της ενίσχυσης βάσει της αρχής της αναλογικότητας. 

1.3.2. Ανεπάρκειες της αγοράς 

Για να καθορισθούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι τα µέτρα ενίσχυσης επιτυγχάνουν αυτό 
το στόχο, είναι κατ’αρχάς απαραίτητο να εντοπισθούν οι ανεπάρκειες της αγοράς που 
παρεµποδίζουν την ΕΑΚ. Η ΕΑΚ πραγµατοποιείται µέσω µιας σειράς δραστηριοτήτων, που 
αποτελούν το προκαταρκτικό στάδιο για ορισµένες αγορές προϊόντων και που αξιοποιούν 
δυνατότητες ΕΑΚ για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων9 και διαδικασιών στις εν 
λόγω αγορές προϊόντων, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ωστόσο, δεδοµένου 
των υφισταµένων δυνατοτήτων ΕΑΚ, οι ανεπάρκειες της αγοράς µπορούν να µην επιτρέψουν 
στην αγορά να φθάσει στην βέλτιστη παραγωγή και να οδηγήσουν σε ανεπαρκή παραγωγή 
για τους ακόλουθους λόγους: 

– Θετικές εξωτερικότητες/διάχυση γνώσης: Η ΕΑΚ συχνά δηµιουργεί οφέλη για την 
κοινωνία µε τη µορφή διάχυσης της γνώσης. Ωστόσο, στην αγορά, ορισµένα σχέδια 
µπορεί να έχουν µη ελκυστικό ποσοστό απόδοσης για ένα ιδιώτη, ακόµη και αν τα 
σχέδια θα ήταν επωφελή για την κοινωνία γιατί στο πλαίσιο της αναζήτησης κέρδους οι 
επιχειρήσεις συχνά παραµελούν τα εξωτερικά αποτελέσµατα των δράσεών τους όταν 

                                                 
8  Βλ. Σ∆ΚΕ (υποσηµείωση 4), παράγραφος 11 και 20, και για περισσότερες λεπτοµέρειες στην Ανακοίνωση 

σχετικά µε την καινοτοµία, COM(2005) 436 (τελικό) της 21.9.2005. 

9  Περιλαµβανοµένων και υπηρεσιών. 
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αποφασίζουν πόση ΕΑΚ πρέπει να αναλάβουν. Συνεπώς, σχέδια γενικού συµφέροντος 
είναι πιθανόν να µην αναληφθούν εκτός αν παρέµβει η κυβέρνηση. 

– ∆ηµόσια αγαθά/διάχυση της γνώσης: Για τη δηµιουργία της γενικής γνώσης, όπως η 
βασική έρευνα, είναι αδύνατον να εµποδιστεί η γενικευµένη χρήση της γνώσης (δηµόσιο 
αγαθό) ενώ περισσότερο εξειδικευµένη γνώση σε σχέση µε την παραγωγή µπορεί να 
προστατευθεί, µέσω διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που επιτρέπουν στον εφευρέτη υψηλή 
απόδοση σε σχέση µε την εφεύρεσή του. Στο πλαίσιο της αναζήτησης της κατάλληλης 
πολιτικής για τη στήριξη της ΕΑΚ, έχει σηµασία να γίνει διάκριση µεταξύ της 
δηµιουργίας γενικής γνώσης και γνώσης που µπορεί να προστατευθεί. Οι επιχειρήσεις 
τείνουν να χρησιµοποιούν ελεύθερα τη γενική γνώση που δηµιουργούν άλλοι, γεγονός 
που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να δηµιουργούν τη γνώση αυτή οι ίδιες. Στην 
πράξη, η αγορά όχι µόνο µπορεί να είναι αναποτελεσµατική αλλά και να µην υπάρχει 
καν. Εάν υπήρχε µεγαλύτερη παραγωγή γενικής γνώσης, ολόκληρη η κοινωνία θα 
µπορούσε να επωφεληθεί από τη διάχυσή της µέσω της οικονοµίας. Για το σκοπό αυτό, 
οι κυβερνήσεις ίσως χρειαστεί να αναλάβουν πλήρως το κόστος της βασικής έρευνας. 

– Ατελής και ασύµµετρη πληροφόρηση: Η ΕΑΚ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό 
κινδύνου και αβεβαιότητας. Λόγω της ατελούς και ασύµµετρης πληροφόρησης, οι 
ιδιώτες επενδυτές µπορεί να µην είναι πρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν αξιόλογα σχέδια. 
Προσωπικό µε υψηλά τυπικά προσόντα µπορεί να µην γνωρίζει τις δυνατότητες 
πρόσληψης σε καινοτόµες επιχειρήσεις. Έτσι, η διάθεση ανθρώπινων και 
χρηµατοδοτικών πόρων µπορεί να µην είναι αποτελεσµατική στις αγορές αυτές µε 
αποτέλεσµα να µην αναλαµβάνονται σηµαντικά σχέδια για την οικονοµία.  

– Συντονισµός και ανεπάρκειες των δικτύων. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα που 
περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεργάζονται ή τουλάχιστον να 
έρχονται σε επαφή, ώστε να πραγµατοποιούν ΕΑΚ. Προβλήµατα µπορούν να προκύψουν 
για διάφορους λόγους, περιλαµβανοµένων των δυσκολιών για τον συντονισµό της Ε&Α 
και της ανεύρεσης κατάλληλων εταίρων, ενώ ο συντονισµός αποτελεί έναν 
ικανοποιητικό µηχανισµό για τη βελτίωση του επιπέδου της ΕΑΚ. 

1.3.3. Καταλληλότητα του µέσου 

Έχει σηµασία να µην ξεχνάµε ότι µπορούν να υπάρχουν άλλα, καλύτερα µέσα για τη 
βελτίωση του επιπέδου της ΕΑΚ στην οικονοµία, δηλαδή η νοµοθετική ρύθµιση, η αύξηση 
της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων, γενικά φορολογικά µέτρα υπέρ της ΕΑΚ10. Η 
καταλληλότητα ενός µέσου πολιτικής σε µια δεδοµένη κατάσταση συνδέεται συνήθως µε τις 
κύριες αιτίες πίσω από το πρόβληµα. Η µείωση των εµποδίων στην αγορά µπορεί να είναι 
καταλληλότερη από µια κρατική ενίσχυση προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δυσκολία ενός 
νεοεισερχόµενου στην αγορά να επιτύχει αποτελέσµατα ΕΑΚ. Η αύξηση των επενδύσεων 
στα πανεπιστήµια µπορεί να είναι καταλληλότερη για την αντιµετώπιση της έλλειψης 
κατάλληλου προσωπικού ΕΑΚ από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε σχέδια ΕΑΚ. 
Συνεπώς, τα κράτη µέλη πρέπει να επιλέγουν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων όταν 
αποτελεί κατάλληλο µέσο µε βάση το πρόβληµα που προσπαθούν να επιλύσουν. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει τον εντοπισµό της ανεπάρκειες της αγοράς που επιθυµούν να αντιµετωπίσουν µε 
το µέτρο ενίσχυσης. 

                                                 
10  Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

στα µέτρα που σχετίζονται µε την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων· ΕΕ C 384, της 10.12.1998 
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1.3.4. ∆ηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης 

Οι κρατικές ενισχύσεις για ΕΑΚ πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα να µεταβάλει ο δικαιούχος 
τη συµπεριφορά του έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο δραστηριότητας ΕΑΚ και να 
πραγµατοποιηθούν σχέδια δραστηριότητας ΕΑΚ που δεν θα αναλαµβάνονταν διαφορετικά, ή 
που θα πραγµατοποιούνταν σε πιο περιορισµένο βαθµό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µε την 
ενίσχυση, η δραστηριότητα ΕΑΚ πρέπει να αυξάνεται σε όγκο, εύρος, ποσά που δαπανώνται 
ή ταχύτητα. Η δηµιουργία κινήτρων διαπιστώνεται µε ανάλυση αντιπαραδειγµάτων, µε τη 
σύγκριση των επιπέδων της σχεδιαζόµενης δραστηριότητας µε ή χωρίς ενίσχυση. Τα κράτη 
µέλη πρέπει να αποδείξουν πώς σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι προβλέπεται η δηµιουργία 
κινήτρων. 

1.3.5. Αναλογικότητα της ενίσχυσης 

Το µέτρο κρατικής ενίσχυσης είναι σωστά σχεδιασµένο µόνο αν η ενίσχυση είναι απαραίτητη 
ως προς όλα τα στοιχεία της και δηµιουργεί κίνητρα για ΕΑΚ. Η κρατική ενίσχυση θα είναι 
αναποτελεσµατική στο βαθµό που αντικαθιστά ιδιωτικές επενδύσεις (παραγκωνισµός και 
απρόσµενο κέρδος). Συνεπώς, η αναγκαιότητα της ενίσχυσης αποτελεί ζωτική προϋπόθεση 
για την χορήγησή της.  

Η αναγκαιότητα να δηµιουργηθούν κίνητρα εξαρτάται από το µέγεθος της ανεπάρκειας της 
αγοράς σε σχέση µε τα διάφορα είδη µέτρων και τους δικαιούχους. Συνεπώς, προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο απαραίτητο ποσό, 
υπάρχουν διάφορα όρια εκφρασµένα σε ένταση της ενίσχυσης και επιχορηγήσεις σε σχέση µε 
τα επιλέξιµα κόστη. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης για ΕΑΚ πρέπει να είναι 
περιορισµένες ώστε το συνολικό ισοζύγιο να είναι θετικό. 

1.3.6. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης για ΕΑΚ πρέπει να 
είναι περιορισµένες ώστε το συνολικό ισοζύγιο να είναι θετικό  

Οι κίνδυνοι/στρεβλώσεις του ανταγωνισµού λόγω των κρατικών ενισχύσεων για ΕΑΚ 
µπορούν να κατανεµηθούν ως εξής: 

– ∆ιακοπή των δυναµικών κινήτρων των επιχειρήσεων και παραγκωνισµός  

– Στήριξη αναποτελεσµατικής παραγωγής 

– Πρακτικές αποκλεισµού και ενίσχυση της ισχύος στην αγορά 

– Επιπτώσεις στη γεωγραφική εγκατάσταση οικονοµικών δραστηριοτήτων στα κράτη 
µέλη 

– Επιπτώσεις στη ροή των εµπορικών συναλλαγών 

Συνήθως, οι αρνητικές επιπτώσεις είναι υψηλότερες για υψηλότερα ποσά ενισχύσεων και για 
ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες κοντά στην εµπορία των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών. Έτσι, η ένταση των ενισχύσεων θα είναι γενικά χαµηλότερη για δραστηριότητες 
που συνδέονται µε την ανάπτυξη και την καινοτοµία απ’ότι για τις δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την έρευνα. Επιπλέον, προκειµένου για τον ορισµό των επιλέξιµων δαπανών, 
έχει σηµασία να διασφαλισθεί ότι τα κόστη που καλύπτουν τις συνήθεις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων δεν είναι επιλέξιµα για ενίσχυση. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου 
και της σχετικής αγοράς επηρεάζουν το επίπεδο της στρέβλωσης. Οι πτυχές αυτές θα 
λαµβάνονται υπόψη πιο προσεκτικά στις υποθέσεις οι οποίες θα εξετάζονται λεπτοµερώς.  



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

 10

1.4. Κίνητρα για ειδικά µέτρα που καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο  

Εφαρµόζοντας τα κριτήρια αυτά στην ΕΑΚ, η Επιτροπή εντόπισε µια σειρά µέτρων για τα 
οποία οι κρατικές ενισχύσεις συµβιβάζονται µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
συνθήκης ΕΚ.  

Οι ενισχύσεις για σχέδια που καλύπτουν τη βασική και τη βιοµηχανική έρευνα και την 
πειραµατική ανάπτυξη στοχεύουν στις ανεπάρκειες της αγοράς σε σχέση µε θετικές 
εξωτερικότητες, περιλαµβανοµένων των δηµόσιων αγαθών. Η Επιτροπή θεωρεί χρήσιµο να 
διατηρήσει διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων ΕΑΚ ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι 
δραστηριότητες µπορούν να ακολουθούν ένα διαδραστικό πρότυπο καινοτοµίας αντί για 
γραµµικό πρότυπο. Οι διαφορετικές εντάσεις των ενισχύσεων αντικατοπτρίζουν διαφορετικά 
µεγέθη ανεπαρκειών της αγοράς και πόσο κοντά είναι οι δραστηριότητες στην εµπορία. 
Επιπλέον, σε σύγκριση µε τους προηγούµενους κανόνες, ορισµένες δραστηριότητες 
καινοτοµίας έχουν περιληφθεί στην πειραµατική ανάπτυξη. Ακόµη, έχει απλουστευθεί το 
σύστηµα επιδότησης. Λόγω της αναµενόµενης µεγαλύτερης εµπλοκής των ανεπαρκειών της 
αγοράς και των αναµενόµενων υψηλότερων θετικών εξωτερικοτήτων, οι µεγαλύτερες 
εντάσεις φαίνονται δικαιολογηµένες για τις ΜΜΕ, τη συνεργασία µεταξύ τους ή τη 
συνεργασία µε ΜΜΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και τις συµπράξεις δηµόσιου-
ιδιωτικού τοµέα (συνεργασίες επιχειρήσεων µε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς). 

Οι Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής βιωσιµότητας σχετικά µε σχέδια ΕΑΚ στοχεύουν στην 
αντιµετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς σε σχέση µε ατελή και ασύµµετρη πληροφόρηση. Οι 
µελέτες θεωρείται ότι είναι πιο αποµακρυσµένες από την αγορά ως προς το ίδιο το σχέδιο, 
και συνεπώς µπορούν να γίνουν δεκτές σχετικά υψηλές εντάσεις ενίσχυσης. 

Οι Ενισχύσεις για τα κόστη βιοµηχανικής πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις ΜΜΕ στοχεύουν 
στις ίδιες ανεπάρκειες της αγοράς και σκοπός τους είναι να βελτιώσουν τις δυνατότητες των 
ΜΜΕ για ικανοποιητικές αποδόσεις, δίνοντάς τους ένα κίνητρο για να αναλάβουν ΕΑΚ.  

Οι ενισχύσεις για µεταφορά τεχνολογίας αποβλέπουν στην αντιµετώπιση της ανεπάρκειας που 
συνιστά η έλλειψη πληροφόρησης. Λόγω των διαφορετικών τρόπων λειτουργίας του 
ακαδηµαϊκού και του επιχειρηµατικού τοµέα, κάθε τοµέας δεν είναι κατάλληλα 
ενηµερωµένος για τις δυνατότητες και τις ανάγκες του άλλου. Η βελτιωµένη ροή 
πληροφοριών µεταξύ τους θα αποφέρει υψηλότερα κοινωνικά οφέλη για τις δραστηριότητες 
ΕΑΚ που πραγµατοποιούνται και στους δύο τοµείς. 

Οι Ενισχύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις εισήχθησαν ώστε να αντιµετωπισθούν 
ανεπάρκειες της αγοράς που συνδέονται µε την ατελή και ασύµµετρη πληροφόρηση, που 
επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αυτές µε ιδιαίτερα οξύ τρόπο, µειώνοντας την ικανότητά τους να 
λαµβάνουν κατάλληλη χρηµατοδότηση για καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια.  

Οι ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία στις υπηρεσίες στοχεύουν στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος ότι η καινοτοµία στον τοµέα των υπηρεσιών µπορεί να µην 
συνδέεται άµεσα µε τη βασική ή τη βιοµηχανική έρευνα. Η καινοτοµία στις υπηρεσίες τείνει 
να βασίζεται σε νέες διαδικασίες και οργανώσεις, που απορρέουν από τη διάδοση και την 
αναδιάρθρωση της γνώσης και της τεχνολογίας. Η διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία 
στον τοµέα των υπηρεσιών µπορεί να επηρεάζεται από ανεπάρκειες της αγοράς που 
συνδέονται µε την ατελή πληροφόρηση και τις θετικές εξωτερικότητες.  

Οι Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης της καινοτοµίας, 
αντιµετωπίζουν, µέσω µεσαζόντων για την καινοτοµία, ανεπάρκειες της αγοράς που 
συνδέονται µε µη ικανοποιητική διάδοση της πληροφόρησης, εξωτερικότητες και έλλειψη 
συντονισµού. Οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν κατάλληλη λύση για τη µεταβολή των 
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κινήτρων ώστε να αγοράζουν οι ΜΜΕ τέτοιες υπηρεσίες και να αυξήσουν την προσφορά και 
τη ζήτηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι µεσάζοντες στον τοµέα της καινοτοµίας.  

Οι ενισχύσεις για τον δανεισµό προσωπικού µε υψηλά τυπικά προσόντα αντιµετωπίζουν τις 
ανεπάρκειες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ. Το προσωπικό µε υψηλά τυπικά προσόντα στην 
ΕΕ είναι πιθανότερο να προσληφθεί από µεγάλες επιχειρήσεις, επειδή τείνει να θεωρεί ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, περισσότερο ασφαλείς και 
ελκυστικές σταδιοδροµίες. Αντίθετα, οι ΜΜΕ θα µπορούσαν να επωφεληθούν από 
σηµαντική µεταφορά γνώσεων και υψηλότερες δυνατότητες καινοτοµίας, αν ήταν σε θέση να 
προσλάβουν προσωπικό µε υψηλά τυπικά προσόντα που θα αναλάµβανε δραστηριότητες 
ΕΑΚ. Η δηµιουργία «γεφυρών» µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων ή πανεπιστηµίων και ΜΜΕ 
µπορεί επίσης να συµβάλει στην αντιµετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς, και να στηρίξει 
τη δηµιουργία συµπλεγµάτων φορέων.  

Ενισχύσεις για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας στοχεύουν στην αντιµετώπιση των 
ανεπαρκειών της αγοράς που συνδέεται µε προβλήµατα συντονισµού τα οποία 
παρεµποδίζουν την ανάπτυξη συµπλεγµάτων φορέων, ή περιορίζουν τη διαδραστικότητα και 
τη ροή της γνώσης εντός των συµπλεγµάτων αυτών. Οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να 
συµβάλουν µε διττό τρόπο στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος: Πρώτον, στηρίζοντας 
τις επενδύσεις σε ανοικτές και κοινές υποδοµές για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας, και 
δεύτερον στηρίζοντας την ανάπτυξη των συµπλεγµάτων φορέων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
συνεργασία, η δηµιουργία δικτύων και η µάθηση. 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

2.1. Πεδίο εφαρµογής του πλαισίου 

Το παρόν πλαίσιο ισχύει για κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και την 
καινοτοµία. Θα εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε άλλες κοινοτικές πολιτικές για τις κρατικές 
ενισχύσεις, άλλες διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθηκών και τη νοµοθεσία που θα εγκριθεί 
βάσει των συνθηκών αυτών.  

Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της Συνθήκης, οι κρατικές ενισχύσεις δεν µπορούν να 
εγκριθούν αν τα µέτρα ενίσχυσης συνιστούν διακρίσεις σε βαθµό που δεν δικαιολογείται από 
το χαρακτήρα της κρατικής ενίσχυσης. Σε σχέση µε την ΕΑΚ, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η 
Επιτροπή δεν θα εγκρίνει µέτρα ενίσχυσης που αποκλείουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων της ΕΑΚ σε άλλα κράτη µέλη.  

Οι δηµόσιες αρχές µπορεί να παραγγείλουν Ε&A σε εταιρείες ή να αγοράσουν αποτελέσµατα 
Ε&A απευθείας από τις εταιρείες αυτές. Αν δεν υπάρχει ανοιχτός δηµόσιος οργανισµός, 
µπορεί να υπάρχει κρατική ενίσχυση µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης. Αν, οι συµβάσεις αυτές ανατίθενται σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς, ιδιαίτερα 
µετά διαδικασία ανοιχτού διαγωνισµού σύµφωνα µε την οδηγία του Συµβουλίου αριθ. 
2004/18/ΕΟΚ11, η Επιτροπή θα θεωρεί ότι δεν περιλαµβάνεται κρατική ενίσχυση µε την 
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.  

Το παρόν πλαίσιο ισχύει για ενισχύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία σε 
όλους τους τοµείς που διέπονται από τη συνθήκη ΕΚ. Ισχύει επίσης και για τους τοµείς που 

                                                 
11  ΕΕ L 134, της 30.04.2004, σελίδα 114. 
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υπόκεινται σε ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες αυτούς.12 

Υπενθυµίζεται ότι το πλαίσιο αυτό ισχύει για κρατικές ενισχύσεις για ΕΑΚ και στον 
περιβαλλοντικό τοµέα13, δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλές συνέργιες που µπορούν να 
αξιοποιηθούν µεταξύ της καινοτοµίας για την ποιότητα και της επίδοσης και της καινοτοµίας 
για την βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας, των απορριµµάτων και της ασφάλειας. 

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού της Επιτροπής ΕΚ αριθ. 364/2004 που τροποποιεί 
τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 70/2001 της 12 Ιανουαρίου 2001 όσον αφορά την επέκταση του 
πεδίου εφαρµογής ώστε να συµπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη14, οι 
ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη προς ΜΜΕ εξαιρούνται από τις απαιτήσεις κοινοποίησης 
βάσει των όρων που προβλέπει ο κανονισµός. Τα κράτη µέλη, ωστόσο, παραµένουν ελεύθερα 
να κοινοποιούν τέτοιες ενισχύσεις. Αν αποφασίσουν να το κάνουν, θα συνεχίσει να 
χρησιµοποιείται το παρόν πλαίσιο για την αξιολόγηση των εν λόγω ενισχύσεων.15  

Ενώ οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες για πολλά από τα µέτρα που καλύπτονται από 
το πλαίσιο αυτό και εισήχθη ένα µέτρο για ενισχύσεις σχετικά µε το δανεισµό προσωπικού µε 
υψηλά τυπικά προσόντα, οι ενισχύσεις που αφορούν την απασχόληση και την επιµόρφωση 
των ερευνητών εξακολουθούν να υπάγονται στα ειδικά µέσα για την απασχόληση και την 
επαγγελµατική εκπαίδευση, τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 68/2001 της Επιτροπής της 12ης 
Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 
ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση16 και τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 2204/2002 της 
Επιτροπής, της 12ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση.17  

Οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία σε προβληµατικές επιχειρήσεις µε 
την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων18 εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος πλαισίου.  

2.2. Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου ισχύουν γενικά οι ακόλουθοι ορισµοί: 

                                                 
12  Ο κανονισµός του Συµβουλίου 1107/70 προβλέπει στο άρθρο 3 ειδικούς κανόνες για τη συµβιβασιµότητα 

των κρατικών ενισχύσεων στην Ε&Α στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και ποτάµιων µεταφορών.  

13  Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ΕΕ C 
37, 3.2.2001, σ. 3, σηµείο 7. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των περιβαλλοντικών 
κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή εξετάζει αν είναι σκόπιµο να ενσωµατωθούν νέα µέτρα που να 
καλύπτουν την οικο-καινοτοµία.  

14  ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 20. 

15  Βλέπε σηµείο 12 της αιτιολογικής σκέψης, δεύτερη πρόταση, του κανονισµού του Συµβουλίου ΕΚ αριθ. 
364/2004. 

16  ΕΕ L 10, 13.1.2001, σ. 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό αριθ. 363/2004 (EΚ) της 25ης 
Φεβρουαρίου 2004, ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 20 

17  ³ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3. 

18  Σήµερα: ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2. 
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(α) «µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» (στο εξής ΜΜΕ) «µικρές επιχειρήσεις» και 
«µεσαίες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις µε την έννοια του κανονισµού ΕΚ αριθ. 
70/2001, της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισµό ΕΚ 
364/200419 ή οποιουδήποτε κανονισµού αντικαθιστά τον κανονισµό αυτό· 

(β) «µεγάλες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στον ορισµό των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων·  

(γ) «ένταση της ενίσχυσης» είναι το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης ως ποσοστό του 
επιλέξιµου κόστους του σχεδίου. Όλα τα στοιχεία υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή 
άλλων επιβαρύνσεων. Όπου η ενίσχυση καταβάλλεται µε µορφή άλλη εκτός από 
επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι 
ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις θα υπολογίζονται µε την αναλογιστική αξία τη 
χρονική στιγµή της χορήγησης. Το επιτόκιο που θα χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό και 
για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης στα χαµηλότοκα δάνεια θα είναι το επιτόκιο 
αναφοράς που ισχύει κατά τη στιγµή της χορήγησης. Η ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται 
ανά δικαιούχο. 

(δ) «δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός» είναι µια µη κερδοσκοπική οντότητα, όπως 
πανεπιστήµιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από τη µορφή της ή τον τρόπο 
χρηµατοδότησής της, βασικός σκοπός της οποίας είναι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που 
καθορίζονται στα εδάφια ε, στ και ζ παρακάτω και η διάδοση των αποτελεσµάτων µε τη 
διδασκαλία, τη δηµοσίευση ή τη µεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στις 
δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσµάτων ή τη διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που 
µπορούν να επηρεάσουν µια τέτοια οντότητα, µε την ιδιότητα µετόχων ή µελών, δεν έχουν 
προνοµιακή πρόσβαση στις ερευνητικές ικανότητες της εν λόγω οντότητας ή στα ερευνητικά 
της αποτελέσµατα. 

(ε) «βασική έρευνα» σηµαίνει πειραµατική ή θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται 
κυρίως για την παραγωγή νέας γνώσης σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και 
παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς προβλέψιµες άµεσες πρακτικές εφαρµογής ή χρήσης. 

(στ) «βιοµηχανική έρευνα» είναι η σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση µε σκοπό 
την απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, διαδικασιών 
ή υπηρεσιών. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστηµάτων, 
που είναι απαραίτητα για την βιοµηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για επικύρωση γένιας 
τεχνολογίας εξαιρουµένων των πρωτοτύπων που καλύπτονται από το σηµείο 2.2. (ζ).  

(ζ) «πειραµατική ανάπτυξη» είναι η απόκτηση, συνδυασµός, διαµόρφωση και χρήση 
υφισταµένων, επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και 
ικανοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και προσαρµογών για νέα, τροποποιηµένα ή 
βελτιωµένα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαµβάνονται και άλλες 
δραστηριότητες σχετικά µε τον ορισµό εννοιών, το σχεδιασµό και την τεκµηρίωση νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες µπορούν να περιλαµβάνουν την 
παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης τεκµηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για 
εµπορική χρήση20.  

                                                 
19  ΕΕ L 10, 13.1.2001, σ. 33· ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 22. 

20  Εµπορική χρήση σηµαίνει να υπάρχει άµεσο οικονοµικό όφελος από την πώληση του πρωτοτύπου, των 
αποτελεσµάτων ενός σχεδίου επίδειξης ή της παραγωγής πειραµατικών προϊόντων σε τιµή σηµαντική σε 
σχέση µε το κόστος. ∆εν περιλαµβάνει τυχόν µη εµπορικά έσοδα που συνδέονται µε πρωτότυπο, σχέδια 
επίδειξης ή πειραµατική παραγωγή, εφόσον τα έσοδα αυτά είναι σηµαντικά χαµηλότερα από το κόστος.  
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Η ανάπτυξη πρωτοτύπων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπορικά και πιλοτικών σχεδίων 
περιλαµβάνεται επίσης στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα είναι απαραίτητα για το τελικό 
εµπορικό προϊόν και όπου είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να 
χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση µεταγενέστερης 
εµπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση 
πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιµο κόστος.  

Η πειραµατική παραγωγή και δοκιµή των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών 
είναι επίσης επιλέξιµη, εφόσον δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να µεταποιηθούν για 
χρήσεις βιοµηχανικές ή εµπορικές εφαρµογές. 

Η πειραµατική ανάπτυξη δεν περιλαµβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, βιοµηχανικές διαδικασίες, υπάρχουσες 
υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµα και αν οι αλλαγές αυτές 
αντιπροσωπεύουν βελτιώσεις. Για την ταξινόµηση των διαφόρων δραστηριοτήτων, η 
Επιτροπή αναφέρεται στην πρακτική της καθώς και σε ειδικά παραδείγµατα και επεξηγήσεις 
που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ21.  

3. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

3.1. ∆ηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί και ενδιάµεσοι καινοτοµίας ως δικαιούχοι 
κρατικών ενισχύσεων µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης 
ΕΚ  

Το θέµα αν οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί είναι αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων πρέπει 
να απαντηθεί βάσει των γενικών αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και τη νοµολογία του 
δικαστηρίου, η δηµόσια χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α δηµόσιων ερευνητικών 
οργανισµών θεωρείται κρατική ενίσχυση, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 87 
παράγραφος 1. Σύµφωνα µε τη νοµολογία, απαιτείται, µεταξύ άλλων, ο δηµόσιος 
ερευνητικός οργανισµός να θεωρείται επιχείρηση µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 
της συνθήκης ΕΚ. Αυτό δεν εξαρτάται από το νοµικό του καθεστώς (κερδοσκοπικός ή µη), 
αλλά αυτό που έχει καθοριστική σηµασία για να θεωρηθεί επιχείρηση, είναι αν ο δηµόσιος 
οργανισµός ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, δηλαδή δραστηριότητα που συνίσταται στην 
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.22 Έτσι, οποιαδήποτε δηµόσια 
χρηµατοδότηση οικονοµικών δραστηριοτήτων εµπίπτει στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιποι όροι. 

3.1.1. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση µη οικονοµικών δραστηριοτήτων  

Στην περίπτωση που η ίδια οντότητα ασκεί δραστηριότητες οικονοµικής και µη οικονοµικής 
φύσης, η δηµόσια χρηµατοδότηση των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων δεν εµπίπτει στο 
άρθρο 87 παράγραφος 1 ΕΚ, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
                                                 
21  Μέτρηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, προτεινόµενη Πρότυπη Πρακτική για 

Μελέτες στην Έρευνα και την Πειραµατική Ανάπτυξη, Εγχειρίδιο Frascati. Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002. 

22  Υπόθεση 118/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας [1987] ECR 2599, παράγραφος 7. Υπόθεση C-35/96 Επιτροπή 
κατά Ιταλίας [1998] ECR I-3851, CNSD, παράγραφος 36. Υπόθεση C-309/99, Wouters [2002] ECR I-1577 
παράγραφος 46. 
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– Τα δύο είδη δραστηριοτήτων µπορούν να διαχωρισθούν23 και  

– Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών µπορεί να διαχωρισθεί 
σαφώς και  

– Η οντότητα είναι ικανή να κατανείµει κατάλληλα το κόστος σε µια από 
τις δραστηριότητες και συνεπώς δεν θα υπάρξει έµµεση επιδότηση της 
οικονοµικής δραστηριότητας. 

Αν, αντίθετα, οι οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες δεν µπορούν να 
διαχωρισθούν, οποιαδήποτε δηµόσια χρηµατοδότηση για τη στήριξη της µη οικονοµικής 
δραστηριότητας µπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. 

Τα κράτη µέλη πρέπει να αξιολογούν το γεγονός αυτό κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι πρωτογενείς  δραστηριότητες των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών, 
ιδιαίτερα η διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας και η διάδοση των αποτελεσµάτων της, είναι µη 
οικονοµικού χαρακτήρα.  

3.1.2. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση οικονοµικών δραστηριοτήτων  

 

Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί ή άλλοι µη κερδοσκοπικοί ενδιάµεσοι καινοτοµίας (για 
παράδειγµα τεχνολογικά κέντρα, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, εµπορικά επιµελητήρια) 
µπορεί να ασκούν περιστασιακά οικονοµικές δραστηριότητες, όπως ενοικίαση υποδοµών, 
παροχή υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις ή να πραγµατοποιούν έρευνα βάσει συµβάσεων. Οι 
οντότητες αυτές πρέπει να ασκούν τις οικονοµικές δραστηριότητές τους µε τους συνήθεις 
όρους της αγοράς, και η δηµόσια χρηµατοδότηση των εν λόγω οικονοµικών δραστηριοτήτων 
συνεπάγεται συνήθως κρατική ενίσχυση.  

Ωστόσο, αν ο δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός ή µη κερδοσκοπικός ενδιάµεσος 
καινοτοµίας µπορεί να αποδείξει ότι το σύνολο της κρατικής χρηµατοδότησης που έλαβε για 
την παροχή ορισµένων υπηρεσιών µεταβιβάστηκε στον τελικό δικαιούχο, και ότι δεν 
παρέχεται πλεονέκτηµα στον ενδιάµεσο, ο ενδιάµεσος οργανισµός µπορεί να µην είναι 
αποδέκτης κρατικής ενίσχυσης. Σχετικά µε την ενίσχυση στους τελικούς δικαιούχους, 
ισχύουν οι συνήθεις κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.  

 

3.2.  Έµµεσες κρατικές ενισχύσεις µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 ης 
συνθήκης ΕΚ σε επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο 

Το τµήµα αυτό αποβλέπει στη διευκρίνιση των όρων µε τους οποίους παρέχεται πλεονέκτηµα 
σε µια επιχείρηση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ σε περιπτώσεις 
ερευνητικών συµβάσεων µε δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό ή συνεργασίας µε δηµόσιο 
ερευνητικό οργανισµό. Σε ό,τι αφορά τα άλλα στοιχεία του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες. Ιδιαίτερα, πρέπει να αξιολογηθεί σύµφωνα µε 

                                                 
23  Οι οικονοµικές δραστηριότητες που µπορούν να διαχωρισθούν σαφώς από τις άλλες δραστηριότητες του µη 

κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισµού περιλαµβάνουν την έρευνα που πραγµατοποιείται βάσει σύµβασης 
µε βιοµηχανία, την µίσθωση των ερευνητικών υποδοµών και την έκδοση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας για τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας.  
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την αντίστοιχη νοµολογία αν η συµπεριφορά του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού µπορεί 
να αποδοθεί στο κράτος24. 

3.2.1. Έρευνα για λογαριασµό επιχειρήσεων (ερευνητικές συµβάσεις ή 
ερευνητικές υπηρεσίες)  

Ένα σχέδιο πραγµατοποιείται από δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό για λογαριασµό 
επιχείρησης αν ο δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός προσφέρει µια υπηρεσία έναντι 
κατάλληλης πληρωµής και η επιχείρηση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
εν λόγω υπηρεσία. Συνήθως, η επιχείρηση θα είναι ιδιοκτήτρια των αποτελεσµάτων του 
σχεδίου και θα φέρει τον κίνδυνο της αποτυχίας. Αν ένας δηµόσιος οργανισµός εργάζεται 
βάσει σύµβασης, κανονικά δεν θα πρέπει να µεταβιβάζεται κρατική ενίσχυση στην 
επιχείρηση µέσω του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού, εάν πληρείται ένας από τους 
ακόλουθους όρους:  

(1) ο δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός παρέχει τις υπηρεσίες του στις τιµές της αγοράς 
ή,  

(2) αν δεν υπάρχει τιµή της αγοράς, ο δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε τιµή που αντικατοπτρίζει το σύνολο του κόστους του συν ένα 
λογικό περιθώριο. 

3.2.2. Συνεργασία επιχειρήσεων και δηµόσιων ερευνητικών 
οργανισµών 

Σε ένα σχέδιο συνεργασίας, πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον δύο εταίροι στο σχεδιασµό 
του προγράµµατος, να συµβάλουν στην υλοποίησή του και να µοιράζονται τους κινδύνους 
και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

Στην περίπτωση σχεδίων συνεργασίας που υλοποιούν από κοινού επιχειρήσεις και δηµόσιοι 
ερευνητικοί οργανισµοί, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν χορηγείται έµµεση κρατική ενίσχυση 
στον βιοµηχανικό εταίρο µέσω του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού λόγω των ευνοϊκών 
όρων της συνεργασίας αν τηρείται µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις φέρουν το κόστος ολόκληρου του προγράµµατος 

(2) τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δεν δηµιουργούν δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, µπορούν να διαδοθούν ευρέως και τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας από τα αποτελέσµατά της που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του 
δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού ΕΑΚ ανήκουν πλήρως25 στον δηµόσιο ερευνητικό 
οργανισµό, ή  

(3) ο δηµόσιος ερευνητικός οργανισµός λαµβάνει από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
αντιστάθµιση αντίστοιχη µε την τιµή της αγοράς για τα δικαιώµατα πνευµατικής 

                                                 
24  Βλ. υπόθεση C-482/99, Γαλλία κατά Επιτροπής, 16 Μαΐου 2002· Stardust Marine για το θέµα του 

καταλογισµού στο κράτος. 

25  Με τον όρο “ανήκουν πλήρως" νοείται ότι ο ερευνητικός οργανισµός αντλεί όλα τα οικονοµικά οφέλη από 
τα εν λόγω δικαιώµατα έχοντας την πλήρη διάθεσή τους, ιδιαίτερα το δικαίωµα ιδιοκτησίας και το δικαίωµα 
κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Οι όροι αυτοί µπορούν να πληρούνται και αν ο οργανισµός 
αποφασίσει να συνάψει περαιτέρω συµβάσεις για τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβανοµένης και της 
εκχώρησής τους στο συνεργαζόµενο εταίρο. 
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ιδιοκτησίας26 που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του δηµόσιου ερευνητικού 
οργανισµού στο πλαίσιο του προγράµµατος και µεταφέρονται στις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε συνεισφορά των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στο κόστος 
του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού θα αφαιρεθεί από την αντιστάθµιση αυτή. 

Αν τα κράτη µέλη δεν επιθυµούν να βασιστούν στις παραπάνω προσεγγίσεις, η ύπαρξη ή µη 
κρατικής ενίσχυσης µπορεί επίσης να προκύψει βάσει συγκεκριµένης αξιολόγησης της 
υπόθεσης:27 Μπορεί επίσης να µην υπάρχει κρατική ενίσχυση όταν η αξιολόγηση της 
σύµβασης συνεργασίας µεταξύ των εταίρων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα τυχόν δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας στα αποτελέσµατα της ΕΑΚ καθώς και η πρόσβαση στα 
αποτελέσµατα κατανέµονται στους διάφορους εταίρους της συνεργασίας ανάλογα µε τα 
αντίστοιχα ενδιαφέροντά τους, την εργασία που έχουν καταβάλει, και τη χρηµατοδοτική ή 
άλλη εισφορά στο πρόγραµµα. 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Επιτροπή θεωρεί ολόκληρη την αξία της 
συνεισφοράς του δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού στο πρόγραµµα ως ενίσχυση σε 
επιχειρήσεις. 

4. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, οι ενισχύσεις για την 
προώθηση σηµαντικών σχεδίων ΕΑΚ κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος δύνανται να 
θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) εφαρµόζεται εφόσον ισχύουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

– η προτεινόµενη ενίσχυση αφορά σχέδιο το οποίο περιγράφεται αναφορικά µε την 
εφαρµογή του περιλαµβάνοντας τόσο τους συµµετέχοντες όσο και τους στόχους του. Η 
Επιτροπή µπορεί επίσης να θεωρήσει ότι µια οµάδα σχεδίων αποτελούν ένα σχέδιο µε 
την έννοια της εν λόγω διάταξης.  

– Το σχέδιο πρέπει να έχει κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον: το σχέδιο πρέπει να συµβάλει 
κατά τρόπο συγκεκριµένο, παραδειγµατικό και αναγνωρίσιµο στο κοινοτικό συµφέρον. 
Τα οφέλη από τους στόχους του προγράµµατος δεν πρέπει να περιορίζονται στο κράτος 
ή στα κράτη µέλη που τα εφαρµόζουν, αλλά να εκτείνεται στο σύνολο της Κοινότητας. 
Το σχέδιο πρέπει να προωθεί ουσιωδώς τους κοινοτικούς στόχους, δηλαδή να έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ή να αποτελεί ηγετικό σχέδιο για 
την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Το γεγονός ότι το σχέδιο πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις 
σε διάφορες χώρες δεν επαρκεί. Τα θετικά αποτελέσµατα της ενίσχυσης µπορούν να 
αναδεικνύονται από σηµαντική διάδοση για την κοινωνία, µέσω της συνεισφοράς του 
µέτρου ενίσχυσης τη βελτίωση της κοινοτικής κατάστασης σχετικά µε την ΕΑΚ στο 

                                                 
26  Με τον όρο «αντιστάθµιση αντίστοιχη µε την τιµή της αγοράς για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» 

νοείται η αντιστάθµιση για τα πλήρη οικονοµικά οφέλη αυτών των δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις και δεδοµένης της εγγενούς δυσκολίας αντικειµενικού καθορισµού των 
όρων της αγοράς για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι τηρείται η 
προϋπόθεση αυτή αν ο ερευνητικός οργανισµός ως πωλητής διαπραγµατεύεται προκειµένου να επιτύχει τα 
µέγιστα οφέλη κατά τη στιγµή σύναψης της σύµβασης.  

27  Η διάταξη αυτή δεν τροποποιεί την υποχρέωση των κρατών µελών να κοινοποιούν ορισµένα µέτρα βάσει 
του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. 
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διεθνές πλαίσιο, µέσω της δηµιουργίας νέων αγορών ή της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών. Τα οφέλη από το σχέδιο δεν πρέπει να περιορίζονται στη βιοµηχανία την 
οποία αφορούν άµεσα τα αποτελέσµατά του αλλά να έχει ευρύτερη χρήση στην 
ευρωπαϊκή οικονοµία (αγορές ανάντη ή κατάντη, εναλλακτικές χρήσεις σε άλλους 
τοµείς κτλ.). 

– Η ενίσχυση είναι απαραίτητη και αποτελεί κίνητρο για την εκτέλεση του σχεδίου, το 
οποίο πρέπει να περιέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου. Αυτό µπορεί να αποδεικνύεται από το 
επίπεδο κερδοφορίας του σχεδίου, το ύψος της επένδυσης και το χρονοδιάγραµµα των 
ταµειακών ροών καθώς και τις µελέτες βιωσιµότητας, τις αξιολογήσεις κινδύνου και τις 
γνωµοδοτήσεις των εµπειρογνωµόνων. 

– Το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς τον χαρακτήρα και τον όγκο του: πρέπει να 
αποτελεί σηµαντικό σχέδιο σε σχέση µε τους στόχους του και να είναι ουσιώδους 
µεγέθους. 

Η Επιτροπή θα εξετάζει την κοινοποίηση πιο ευνοϊκά όταν υπάρχει σηµαντική ίδια 
συµµετοχή του δικαιούχου στο σχέδιο. Το ίδιο ισχύει, κατ’αρχάς, αν στο σχέδιο συµµετέχουν 
επιχειρήσεις ή ερευνητικές οντότητες από σηµαντικό αριθµό κρατών µελών.  

Προκειµένου να αξιολογήσει κατάλληλα η Επιτροπή την υπόθεση, το κοινό ευρωπαϊκό 
ενδιαφέρον πρέπει να αποδεικνύεται πρακτικά: για παράδειγµα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι 
το σχέδιο επιτρέπει σηµαντική πρόοδο για την υλοποίηση συγκεκριµένων κοινοτικών 
στόχων. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ γ) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

Οι κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία είναι συµβιβάσιµες µε 
την κοινή αγορά µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, 
αν, βάσει του προαναφερθέντος κριτηρίου εξισορρόπησης, οδηγούν σε αυξηµένες 
δραστηριότητες ΕΑΚ χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι όροι του εµπορίου σε βαθµό 
αντίθετο µε το γενικό συµφέρον. Η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει ευνοϊκά κοινοποιήσεις 
µέτρων ενίσχυσης που στηρίζονται από αυστηρές αξιολογήσεις παρόµοιων παρελθόντων 
µέτρων ενίσχυσης που αποδεικνύουν ότι οι ενισχύσεις αυτές αποτέλεσαν κίνητρα.  

5.1. Προϋποθέσεις συµβιβασιµότητας που ισχύουν για όλα τα µέτρα 

5.1.1. ∆ιαφορετικοί βαθµοί ανάλυσης  

Το παρόν πλαίσιο χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση όλων των ενισχύσεων για έρευνα και 
ανάπτυξη και καινοτοµία που κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
όλες αυτές τις κοινοποιήσεις βάσει του κριτηρίου εξισορρόπησης που παρουσιάζεται στο 
κεφάλαιο 1. 

Όλες οι κοινοποιηθείσες ενισχύσεις αξιολογούνται καταρχάς βάσει των διατάξεων που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο 5, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενισχυόµενη δραστηριότητα, τις 
εντάσεις ενίσχυσης και τις προϋποθέσεις συµβιβασιµότητας.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κριτήριο εξισορρόπησης είναι πιο πιθανό να τηρείται όταν 
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι νόθευσης του 
ανταγωνισµού και του εµπορίου είναι, a priori, πιο περιορισµένοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
το είδος του δικαιούχου, την ενισχυόµενη δραστηριότητα και το ποσό της λαµβανόµενης 
ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κριτήρια συµβιβασιµότητας που 
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καθορίζονται στο κεφάλαιο 5 είναι επαρκή ώστε να θεωρείται ότι ικανοποιείται το κριτήριο 
εξισορρόπησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ΜΜΕ, εφόσον 
το ποσό της ενίσχυσης είναι κάτω από κάποιο ανώτατο όριο και η ενίσχυση δε χορηγείται 
µετά την έναρξη της δραστηριότητας.  

Αντίθετα, όταν δικαιούχος της ενίσχυσης είναι µεγάλη εταιρεία, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα 
κίνητρα που δηµιουργεί η ενίσχυση πρέπει να αποδειχθούν κατά περίπτωση. Εφόσον 
αποδειχθεί η δηµιουργία κινήτρων (και το ποσό της ενίσχυσης είναι κάτω από κάποιο 
ανώτατο όριο) η Επιτροπή θεωρεί ότι ικανοποιείται το κριτήριο εξισορρόπησης εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια συµβιβασιµότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο 5.  

Πέρα από κάποιο ποσό ενίσχυσης για ορισµένες δραστηριότητες, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν 
είναι δυνατόν να εκτιµήσει εκ των προτέρων ότι ικανοποιείται το κριτήριο εξισορρόπησης αν 
πληρούνται τα κριτήρια συµβιβασιµότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο 5. Συνεπώς, 
τέτοια µέτρα υπόκεινται σε λεπτοµερέστερη αξιολόγηση σύµφωνα µε το κεφάλαιο 6.  

5.1.2. ∆ηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης  

Οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να δηµιουργούν κίνητρα, δηλαδή οι δικαιούχοι να µεταβάλουν 
της συµπεριφορά τους έτσι ώστε να αυξάνεται το επίπεδο της δραστηριότητας ΕΑΚ: Με την 
ενίσχυση, η δραστηριότητα ΕΑΚ πρέπει να αυξάνει σε µέγεθος, εµβέλεια, δαπανώµενο ποσό 
ή ταχύτητα.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις δεν δηµιουργούν κίνητρα για τους δικαιούχους σε όλες 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δραστηριότητα ΕΑΚ28 έχει ήδη ξεκινήσει πριν από την 
αίτηση για ενίσχυση του δικαιούχου στις εθνικές αρχές.  

Αν το ενισχυόµενο σχέδιο ΕΑΚ δεν έχει ξεκινήσει πριν από την υποβολή της αίτησης, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται αυτοµάτως οι προϋποθέσεις δηµιουργίας κινήτρων για τα 
ακόλουθα µέτρα ενίσχυσης: 

- σχέδια ενίσχυσης και µελέτες βιωσιµότητας όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι 
ΜΜΕ και η ενίσχυση είναι κάτω των 5 εκατοµµυρίων ευρώ για ένα σχέδιο (ενίσχυση 
του σχεδίου συν ενίσχυση για τη µελέτη βιωσιµότητας) ανά ΜΜΕ· 

-  ενίσχυση για κόστος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ· 

- ενίσχυση για µεταφορά τεχνολογίας· 

- ενίσχυση για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις· 

- ενίσχυση για καινοτόµες συµβουλευτικές υπηρεσίες· 

- ενίσχυση για καινοτόµες υπηρεσίες στήριξης 

- ενίσχυση για το δανεισµό προσωπικού µε υψηλά τυπικά προσόντα. 

Για όλα τα άλλα µέτρα29 η Επιτροπή θα ζητά να αποδεικνύεται η δηµιουργία κινήτρων. 
Προκειµένου να ελέγξουν ότι οι σχεδιαζόµενες ενισχύσεις θα οδηγήσουν τους δικαιούχους να 
µεταβάλουν τη συµπεριφορά τους ώστε να αυξήσουν το επίπεδο δραστηριότητας ΕΑΚ, τα 
κράτη µέλη θα υποβάλουν αξιολόγηση της αυξηµένης δραστηριότητας ΕΑΚ για όλα τα 
µεµονωµένα µέτρα που θα αξιολογήσει η Επιτροπή, βάσει ανάλυσης µε την οποία 
                                                 
28  Αν η ενίσχυση προορίζεται για σχέδιο ΕΑΚ, δεν αποκλείεται ο πιθανός δικαιούχος να έχει ήδη 

πραγµατοποιήσει τις µελέτες βιωσιµότητας που δεν καλύπτονται από την αίτηση για κρατική ενίσχυση. 

29  ∆ηλαδή ενισχύσεις για µεγάλες επιχειρήσεις· ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία σε 
υπηρεσίες και ενισχύσεις για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας. 
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συγκρίνονται η κατάσταση χωρίς τις ενισχύσεις και η κατάσταση µε τις ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια, σε συνδυασµό µε 
άλλους κατάλληλους ποσοτικούς και/ή ποιοτικούς παράγοντες που θα υποβάλουν τα κράτη 
µέλη µε τις κοινοποιήσεις τους.  

Αύξηση του µεγέθους του σχεδίου: αύξηση του συνολικού κόστους του σχεδίου (χωρίς 
µείωση της δαπάνης από το δικαιούχο σε σχέση µε την κατάσταση χωρίς ενίσχυση)· αύξηση 
του αριθµού των ατόµων µε δραστηριότητες ΕΑΚ· 

Αύξηση της εµβέλειας: αύξηση των του αριθµού των αναµενοµένων παραδοτέων από το 
σχέδιο· πιο φιλόδοξο σχέδιο µε υψηλότερη πιθανότητα επιστηµονικών ή τεχνολογικών τοµών 
ή υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας (ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε τον υψηλότερο κίνδυνο που 
περιλαµβάνει το σχέδιο έρευνας, ο µακροπρόθεσµος χαρακτήρας του σχεδίου και η 
αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατά του).  

Βελτίωση της ταχύτητας: µικρότερος χρόνος για τη συµπλήρωση του σχεδίου σε σύγκριση µε 
το ίδιο σχέδιο χωρίς τη χορήγηση ενίσχυσης· 

Αύξηση του συνολικού ποσού δαπάνης για ΕΑΚ: αύξηση της συνολικής δαπάνης ΕΑΚ από 
το δικαιούχο· αλλαγές στον προϋπολογισµό για το σχέδιο (χωρίς αντίστοιχη µείωση του 
προϋπολογισµού για άλλα σχέδια)· αύξηση των δαπανών ΕΑΚ από το δικαιούχο ως 
ποσοστού του συνολικού κύκλου εργασιών· 

Σε περίπτωση που µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική επίδραση σε τουλάχιστον ένα από τα 
στοιχεία αυτά, λαµβανοµένης υπόψη της συνήθους συµπεριφοράς µιας επιχείρησης στον 
αντίστοιχο τοµέα, η Επιτροπή θα συµπεράνει ότι η ενίσχυση δηµιούργησε κίνητρα.  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή αξιολόγηση ενός µεµονωµένου 
µέτρου, οι εν λόγω δείκτες µπορεί να µην αρκούν για την απόδειξη της δηµιουργίας 
κινήτρων, και η Επιτροπή µπορεί να χρειαστεί και συµπληρωµατικά στοιχεία.  

Κατά την αξιολόγηση ενός µέτρου ενίσχυσης στην οποία δεν διασφαλίζεται αυτόµατα η 
δηµιουργία κινήτρων (βλ. παράγραφο 2 παραπάνω), η Επιτροπή θεωρεί ότι ικανοποιούνται οι 
προϋποθέσεις για την δηµιουργία κινήτρων αν το κράτος µέλος έχει δεσµευθεί να χορηγήσει 
µεµονωµένη ενίσχυση βάσει του εγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύσεων µόνο αφού ελέγξει 
ότι υπάρχει δηµιουργία κινήτρων και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την εφαρµογή του 
εγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύσεων. Στις ετήσιες εκθέσεις, το κράτος µέλος πρέπει να 
αποδειχθεί πως αξιολόγησε τη δηµιουργία κινήτρων της ενίσχυσης πριν χορηγήσει την 
ενίσχυση µέσω της χρήσης των παραπάνω ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. 

5.1.3. Αναλογικότητα 

Όταν η ενίσχυση θεωρείται ότι δηµιουργεί κίνητρα, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιλέξιµα 
κόστη και οι µέγιστες εντάσεις της ενίσχυσης που καθορίζονται για κάθε µέτρο στο κεφάλαιο 
5.2 είναι αναλογικές µε το επιµέρους πρόβληµα. Ωστόσο, στην περίπτωση λεπτοµερούς 
αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ζητήσει στοιχεία από τα κράτη µέλη ώστε να διασφαλίσει ότι 
πληρούνται αυτά τα κριτήρια.  

5.1.4. Μέτρα που υπόκεινται σε λεπτοµερή αξιολόγηση 

Για τα ακόλουθα µέτρα, λόγω του υψηλότερου κινδύνου στρέβλωσης του ανταγωνισµού, η 
Επιτροπή θα προβεί σε λεπτοµερέστερη αξιολόγηση. 

Για µέτρα που καλύπτονται από ΚΑΚ 
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- για όλες τις περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Επιτροπή µετά από 
υποχρέωση κοινοποίησης µεµονωµένης ενίσχυσης όπως προβλέπεται από τον 
ΚΑΚ.  

Για µέτρα που καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο: 
Όταν το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα [5] εκατ. ευρώ  

- Για ενισχύσεις σχεδίων30 και µελέτες βιωσιµότητας (ποσό της ενίσχυσης 
του σχεδίου συν ενίσχυση για τη µελέτη βιωσιµότητας ανά επιχείρηση)  

 
- για διαδικαστική ή οργανωτική καινοτοµία σε δραστηριότητες υπηρεσιών 

(ποσό ενίσχυσης ανά σχέδιο και επιχείρηση) 

- για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας (ανά σύµπλεγµα) 

Σκοπός της λεπτοµερούς αξιολόγησης είναι να διασφαλισθεί ότι υψηλά ποσά ενισχύσεων για 
ΕΑΚ δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο µε το γενικό συµφέρον, αλλά 
συµβάλλουν σε αυτόν. Αυτό συµβαίνει, όταν τα οφέλη της κρατικής ενίσχυσης 
µεταφρασµένα σε συµπληρωµατική ΕΑΚ υπεραντισταθµίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισµό και το εµπόριο. 

Η λεπτοµερής αξιολόγηση είναι µια αναλογική αξιολόγηση, που εξαρτάται από το δυναµικό 
στρέβλωσης της υπόθεσης. Έτσι, το γεγονός ότι θα πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής 
αξιολόγηση, δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αναγκαιότητα κίνησης διαδικασίας έρευνας, 
µολονότι µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο για ορισµένα µέτρα. 

Επιπλέον, και εφόσον τα κράτη µέλη συνεργάζονται πλήρως και υποβάλλουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πραγµατοποιήσει έγκαιρα 
την έρευνά της σε σχέση µε τις ανάγκες των σχεδίων. 

Το κεφάλαιο 6 παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για το πώς θα προβεί η Επιτροπή στη 
λεπτοµερή αξιολόγηση.  

 
5.2. Ειδικές προϋποθέσεις για ορισµένα µέτρα ενίσχυσης 

5.2.1. Ενισχύσεις για σχέδια ΕΑΚ 

Οι ενισχύσεις για σχέδια ΕΑΚ θεωρούνται συµβατές µε την κοινή αγορά µε την έννοια του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.  
 

Κατηγορία ΕΑΚ 
Το ενισχυόµενο µέρος του σχεδίου πρέπει να εµπίπτει σε µια ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες ερευνητικές κατηγορίες: βασική έρευνα, βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική 
ανάπτυξη.  
 

Βασικές εντάσεις των ενισχύσεων  
 
Η βασική ένταση της ενίσχυσης, όπως υπολογίζεται βάσει του επιλέξιµου κόστους του 
σχεδίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει: 

                                                 
30  Για τα σχέδια EUREKA, το ανώτατο όριο καθορίζεται στα 10 εκατοµµύρια ευρώ.  
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(α) το 100% για τη βασική έρευνα· 

(β) το 50% για τη βιοµηχανική έρευνα· 

(γ) το 25% για την πειραµατική ανάπτυξη. 

Η ένταση της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει του κόστους του ερευνητικού σχεδίου στο 
βαθµό που µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο. Αν το κόστος δηµιουργείται εν µέρει από άλλες 
δραστηριότητες – ειδικότερα άλλες δραστηριότητες Ε&Α –πρέπει να κατανέµεται ανά τύπο 
δραστηριότητας ώστε να επιτρέπεται ο σχετικός υπολογισµός.  

Όταν ένα σχέδιο αποτελείται από διάφορες εργασίες, κάθε εργασία θα πρέπει να εµπίπτει στις 
κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιοµηχανικής έρευνας ή της πειραµατικής ανάπτυξης ή 
να µην εµπίπτει σε καµία από τις κατηγορίες αυτές. Η εν λόγω κατανοµή δεν πρέπει να 
ακολουθεί υποχρεωτικά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και 
καταλήγοντας σε δραστηριότητες πιο κοντά στην αγορά. Συνεπώς, τίποτα δεν εµποδίζει την 
Επιτροπή από το να θεωρήσει µια εργασία που πραγµατοποιείται σε κάποιο µεταγενέστερο 
στάδιο του σχεδίου ως βασική έρευνα, ή µια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται σε ένα 
προγενέστερο στάδιο του σχεδίου να αποτελεί πειραµατική ανάπτυξη ή να µην 
αντιπροσωπεύει καθόλου έρευνα. 

Η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να καθορίζεται για κάθε δικαιούχο και για  κάθε εταίρο που 
λαµβάνει κρατική ενίσχυση σε ένα σχέδιο συνεργασίας. 

Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων για σχέδια Ε&Α που πραγµατοποιούνται σε 
συνεργασία µεταξύ δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών και επιχειρήσεων, η συνδυασµένη 
ενίσχυση που προέρχεται από άµεση κυβερνητική ενίσχυση για ένα συγκεκριµένο ερευνητικό 
σχέδιο και, όταν αποτελούν ενισχύσεις (βλ. σηµείο 3.2), συνεισφορές από δηµόσιους 
ερευνητικούς οργανισµούς στο σχέδιο αυτό, δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις ισχύουσες 
εντάσεις ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο. 

Πριµοδοτήσεις 
Τα ανώτατα όρια για βιοµηχανική έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη µπορούν να αυξηθούν 
ως εξής:  

(α) αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 
10 εκατοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και 15 εκατοστιαίες µονάδες για 
τις µικρές επιχειρήσεις 

(β) µπορούν να χορηγηθούν δεκαπέντε συµπληρωµατικές εκατοστιαίες µονάδες αν 
πληρείται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους31: 

– αν το σχέδιο προβλέπει πραγµατική συνεργασία µεταξύ δύο τουλάχιστον 
ανεξάρτητων µεταξύ τους επιχειρήσεων. Καµία µεµονωµένη επιχείρηση δεν πρέπει 
να φέρει πάνω από το 70% του επιλέξιµου κόστους. Επιπλέον, για τις µεγάλες 
επιχειρήσεις το αυξηµένο ποσοστό ισχύει εφόσον συνεργάζονται µε τουλάχιστον µία 
ΜΜΕ ή η συνεργασία είναι διασυνοριακή, δηλαδή η έρευνα και οι δραστηριότητες 
ανάπτυξης πραγµατοποιούνται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη µέλη. Η 
υπεργολαβία δεν θεωρείται πραγµατική συνεργασία· ή  

– αν το πρόγραµµα προβλέπει πραγµατική συνεργασία µεταξύ επιχείρησης και 
δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του συντονισµού εθνικών 

                                                 
31  Τα σχέδια που καλύπτονται από το πρόγραµµα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για έρευνα, 

τεχνολογική ανάπτυξη και δραστηριότητες επίδειξης δικαιούνται αυτόµατα την πριµοδότηση για 
συνεργασία λόγω των ελάχιστων προϋποθέσεων για τη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα. 
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πολιτικών Ε&Α, όταν ο ερευνητικός οργανισµός φέρει τουλάχιστον 10% του 
επιλέξιµου κόστους και έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα του 
ερευνητικού σχεδίου στο βαθµό που απορρέουν από την έρευνα του συγκεκριµένου 
οργανισµού. Η υπεργολαβία δεν θεωρείται πραγµατική συνεργασία· σε περίπτωση 
συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και δηµόσιου ερευνητικού οργανισµού, δεν ισχύουν 
για τον δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό οι µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων, και οι 
πριµοδοτήσεις που καθορίζονται στο παρόν πλαίσιο· ή  

– µόνο στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας, αν τα αποτελέσµατα του σχεδίου 
διαδίδονται ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή δηµοσιεύονται σε 
επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε µέσα µε ελεύθερη πρόσβαση 
(βάσεις δεδοµένων στα ερευνητικά στοιχεία της οποίας µπορεί να έχει πρόσβαση 
οποιοσδήποτε), ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοικτής πηγής. 
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Πίνακας που εικονογραφεί τις εντάσεις ενισχύσεων: 

 

 Μικρές 
επιχειρήσεις 

 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

 
Βασική έρευνα  

100% 
 

100% 
 

100% 
Βιοµηχανική έρευνα 65% 

 
60% 

 
50% 

 
Βιοµηχανική έρευνα  
εφόσον υπάρχει:  

- συνεργασία µεταξύ 
επιχειρήσεων·  
για µεγάλες επιχειρήσεις: 
διασυνοριακή ή τουλάχιστον 
µε µια ΜΜΕ 

ή 
- συνεργασία επιχείρησης 

µε δηµόσιο ερευνητικό 
οργανισµό (∆ΕΟ) 

ή 
- διάδοση των 

αποτελεσµάτων 

 
 
 
 

80% 
 
 
 

 
 
 
 

75% 
 

 

 
 
 
 

65 %  
 
 
 
 

 
Eπιχειρηµατική ανάπτυξη 

 
40% 

 

 
35% 

 

 
25% 

 
Πειραµατική ανάπτυξη  
Εφόσον υπάρχει: 

- συνεργασία µεταξύ 
επιχειρήσεων:  
για µεγάλες επιχειρήσεις, 
διασυνοριακή ή τουλάχιστον 
µε µία ΜΜΕ 

ή 
- συνεργασία επιχείρησης 

µε δηµόσιο ερευνητικό 
οργανισµό 

 

 
 
 
 

55% 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

40 %  
 
 
 

 

 
Επιλέξιµα κόστη 

Τα παρακάτω κόστη είναι επιλέξιµα:  

(α)  Κόστος προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο 
βαθµό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια). 

(β) Κόστος µέσων και εξοπλισµού στο βαθµό και για την περίοδο που χρησιµοποιούνται 
γα ερευνητικά σχέδια. Αν τα εν λόγω µέσα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται για 
ολόκληρη τη διάρκειά τους στο ερευνητικό σχέδιο, θεωρείται επιλέξιµο µόνο το 
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κόστος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στην διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, βάσει 
των πάγιων λογιστικών πρακτικών. 

(γ) Κόστος για κτίρια και γήπεδα, στο βαθµό και για τη διάρκεια που χρησιµοποιούνται 
για το ερευνητικό σχέδιο. Σχετικά µε τα κτίρια, είναι επιλέξιµο µόνο το κόστος της 
απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος, βάσει των 
πάγιων λογιστικών πρακτικών. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιµο το κόστος της 
εµπορικής µεταβίβασης ή το επενδυτικό κόστος της αγοράς. 

(δ) Κόστος για συµβατική έρευνα, τεχνογνωσία και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιµή της αγοράς, όταν η 
πράξη πραγµατοποιήθηκε µε ισότιµους όρους και δεν υπάρχει στοιχείο αθέµιτης 
σύµπραξης, καθώς και κόστος συµβουλευτικών και αντίστοιχων υπηρεσιών που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα. 

(ε) Συµπληρωµατικά γενικά έξοδα που οφείλονται άµεσα στο ερευνητικό σχέδιο. 

(στ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, περιλαµβανοµένου του κόστους των υλικών, των 
προµηθειών και παρόµοιων προϊόντων που είναι άµεσο αποτέλεσµα της ερευνητικής 
δραστηριότητας. 

Μορφή της ενίσχυσης 
(1) Μορφή της ενίσχυσης 
Οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν µε όλες τις µορφές. 

(2)Επιστρεπτέα προκαταβολή 
Επιστρεπτέα προκαταβολή είναι δάνειο για ένα σχέδιο που χορηγείται σε µία ή περισσότερες 
δόσεις και η αποπληρωµή του οποίου εξαρτάται από τα αποτελέσµατα του σχεδίου. Αν ένα 
κράτος µέλος χορηγήσει επιστρεπτέα προκαταβολή που θεωρείται κρατική ενίσχυση µε την 
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, οι παρακάτω κανόνες αντικαθιστούν 
τις διατάξεις για την επιτρεπόµενη ένταση της ενίσχυσης: 

Το µέτρο ενίσχυσης πρέπει να προβλέπει ότι στην περίπτωση επιτυχούς κατάληξης του 
σχεδίου, το δάνειο επιστρέφεται µε επιτόκιο τουλάχιστον ίσο µε το ισχύον επιτόκιο αναφοράς 
που καθορίζει η Επιτροπή32. Προκειµένου να αξιολογήσει η Επιτροπή το µέτρο ενίσχυσης, 
πρέπει να υποβληθούν λεπτοµέρειες για την αποπληρωµή στην περίπτωση επιτυχούς 
κατάληξης του σχεδίου και να καθορισθεί σαφώς τι θεωρείται επιτυχής κατάληξη των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή θα εξετάσει ότι η επιτυχής έκβαση ορίστηκε 
βάσει λογικών και προσεκτικών υποθέσεων.  

Σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, η προκαταβολή δεν πρέπει να αποπληρωθεί εξ 
ολοκλήρου. Η Επιτροπή συνήθως απαιτεί αποπληρωµή του δανείου αναλογική µε το βαθµό 
επιτυχίας του σχεδίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση επιτυχίας που υπερβαίνει την έκβαση που 
ορίζεται ως επιτυχής παραπάνω, το κράτος µέλος µπορεί να συνεχίσει να ζητεί αποπληρωµές 
πέρα από την αποπληρωµή του ποσού του δανείου, περιλαµβανοµένων και των τόκων βάσει 
του προβλεπόµενου από την Επιτροπή επιτοκίου αναφοράς.  

                                                 
32  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη µέθοδο καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, 

ΕΕ C 273, 9.9.1997, σ. 3, διατίθεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. 
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Η προκαταβολή µπορεί να καλύπτει έως ανώτατο όριο 40% του επιλέξιµου κόστους για το 
στάδιο πειραµατικής ανάπτυξης του σχεδίου και ως 60% του σταδίου βιοµηχανικής έρευνας, 
στο οποίο µπορούν να προστεθούν πριµοδοτήσεις. 

(3) Φορολογικά µέτρα 

Βάσει µελετών αξιολόγησης33 που θα υποβάλλουν τα κράτη µέλη µε την κοινοποίηση, η 
Επιτροπή θα θεωρεί ότι τα καθεστώτα φορολογικής ενίσχυσης για ΕΑΚ αποτελούν κίνητρα 
για την ενθάρρυνση υψηλότερων δαπανών ΕΑΚ από τις επιχειρήσεις. 

Η ένταση της ενίσχυσης µιας φορολογικής κρατικής ενίσχυσης ΕΑΚ µπορεί να υπολογισθεί 
είτε βάσει µεµονωµένων σχεδίων ΕΑΚ, ή, στο επίπεδο µιας επιχείρησης, ως ο δείκτης µεταξύ 
της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης του αθροίσµατος όλων των επιλέξιµων δαπανών 
ΕΑΚ που πραγµατοποιήθηκαν σε µια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία συνεχόµενα 
φορολογικά έτη. Στην τελευταία περίπτωση, τα µέτρα φορολογικής ενίσχυσης ΕΑΚ µπορούν 
να εφαρµοστούν αδιακρίτως σε όλες τις επιλέξιµες δραστηριότητες ΕΑΚ· στην περίπτωση 
αυτή δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση34 της ισχύουσας έντασης της ενίσχυσης για πειραµατική 
ανάπτυξη.  

Κατά την υποβολή της κοινοποίησης, τα κράτη µέλη παρουσιάζουν εκτίµηση του αριθµού 
των δικαιούχων. 

Όταν υποβάλλουν την ετήσια έκθεσή τους για το εγκεκριµένο σύστηµα ενισχύσεων, τα κράτη 
µέλη παρουσιάζουν τον κατάλογο των δικαιούχων που έλαβαν φορολογική ελάφρυνση άνω 
των 100.000 ευρώ, περιλαµβανοµένων των ακριβών ποσών της ενίσχυσης.  

Μέτρα συµπληρωµατικής ενίσχυσης 
 
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσες ή δυνητικές ή έµµεσες στρεβλώσεις του διεθνούς 
εµπορίου, µπορούν να επιτραπούν υψηλότερες εντάσεις της ενίσχυσης από τις επιτρεπόµενες 
αν – άµεσα ή έµµεσα – ανταγωνιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν (τα τελευταία τρία 
έτη) ή θα λάβουν, ενίσχυση ισοδύναµης έντασης για παρόµοια σχέδια, προγράµµατα, έρευνα, 
ανάπτυξη ή τεχνολογία. Ωστόσο, όπου η στρέβλωση του διεθνούς εµπορίου είναι πιθανόν να 
εµφανιστεί µετά από τρία έτη, δεδοµένης της ιδιαίτερης φύσης του εν λόγω τοµέα, η περίοδος 
αναφοράς µπορεί να παραταθεί ανάλογα. 

Εφόσον είναι δυνατόν, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα υποβάλει στην Επιτροπή επαρκείς 
πληροφορίες που να επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης, ειδικότερα σε ότι αφορά 
την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων 
από τρίτη χώρα. Αν η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την χορηγηθείσα ή 
προτεινόµενη ενίσχυση, µπορεί επίσης να στηρίξει την απόφασή της σε περιστασιακά 
στοιχεία. 

                                                 
33  Ακόµη και αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό ex ante για ένα νεοεισαχθέν φορολογικό µέτρο κρατικής 

ενίσχυσης,  αναµένεται από τα κράτη µέλη να παρουσιάσουν σταδιακά µελέτες αξιολόγησης για τα κίνητρα 
που δηµιούργησαν τα εν λόγω φορολογικά µέτρα. 

34  Αντίστροφα, όταν ένα µέτρο φορολογικής ενίσχυσης ΕΑΚ διακρίνει διάφορες κατηγορίες ΕΑΚ, δεν πρέπει 
να γίνει υπέρβαση των αντιστοίχων εντάσεων ενίσχυσης. 
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5.2.2. Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής βιωσιµότητας 

Οι ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής βιωσιµότητας ενόψει δραστηριοτήτων βιοµηχανικής 
έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά µε την έννοια του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον η ένταση της ενίσχυσης, 
υπολογιζόµενη βάσει του κόστους που προβλέπει η µελέτη, δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες 
εντάσεις ενισχύσεων: 

για τις ΜΜΕ, 75% για µελέτες ενόψει δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και 50% για 
µελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραµατικής ανάπτυξης· 

για µεγάλες επιχειρήσεις, 65% για µελέτες ενόψει δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας και 
40% για µελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραµατικής ανάπτυξης: 

5.2.3. Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για ΜΜΕ 

Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για δαπάνες σχετικά µε τη λήψη και την επικύρωση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και άλλων βιοµηχανικών πνευµατικών δικαιωµάτων συµβιβάζονται µε την 
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ 
στον ίδιο βαθµό σαν να επρόκειτο για ενισχύσεις Ε&Α σχετικά µε δραστηριότητες έρευνας 
που οδηγούν στα εν λόγω δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι  

(α) όλες οι δαπάνες πριν τη χορήγηση του δικαιώµατος στην πρώτη δικαιοδοσία, 
περιλαµβανοµένου και του κόστους για την προετοιµασία, τη συµπλήρωση και την 
διεκπεραίωση της αίτησης καθώς και του κόστους για την ανανέωση της αίτησης πριν 
χορηγηθεί το δικαίωµα· 

(β) η µετάφραση και άλλες δαπάνες για τη χορήγηση ή την επικύρωση του δικαιώµατος σε 
άλλες δικαιοδοσίες· 

(γ) οι δαπάνες για την υπεράσπιση της εγκυρότητας του δικαιώµατος κατά τη διάρκεια της 
επίσηµης εξέτασης της αίτησης και πιθανών διαδικασιών ανακοπής, ακόµη και αν οι εν λόγω 
δαπάνες προκύψουν µετά τη χορήγηση του δικαιώµατος. 

5.2.4. Ενισχύσεις για µεταφορά τεχνολογίας 

Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να επιχειρήσουν την κατοχύρωση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας για τα αποτελέσµατα των ερευνών τους, ή να επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν 
εµπορικά τα αποτελέσµατα αυτά (εφεξής «µεταφορά τεχνολογίας»). Ορισµένες φορές µέσω 
ειδικευµένων χωριστών γραφείων ή θυγατρικών (εφεξής «γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας»). 
∆εδοµένου ότι η µεταφορά τεχνολογίας δεν µπορεί να είναι αµέσως επικερδής, µπορεί να 
χορηγηθεί ενίσχυση για τέτοιες δραστηριότητες. Τέτοιες ενισχύσεις πρέπει να είναι 
προσωρινές και να καταργούνται µε το χρόνο.  

Μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση σε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς ή τα γραφεία 
µεταφοράς τεχνολογίας τους για µεταφορά τεχνολογίας για περιορισµένη διάρκεια πέντε 
ετών, µε την ενίσχυση να µειώνεται σταδιακά. Η έντασή της µπορεί να ανέρχεται σε 100% το 
πρώτο έτος αλλά θα πρέπει να µειώνεται γραµµικά στο µηδέν ως το τέλος του πέµπτου έτους. 
Σε περίπτωση ενίσχυσης που δε µειώνεται σταδιακά, η διάρκειά της περιορίζεται σε πέντε 
έτη και η έντασή της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του επιλέξιµου κόστους.  
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Επιλέξιµα κόστη είναι το κόστος προσωπικού και το διοικητικό κόστος που συνδέονται 
άµεσα µε τη µεταφορά τεχνολογίας. Τα καθαρά έσοδα35 από τέτοια µεταφορά τεχνολογίας 
πρέπει να αφαιρεθούν από τα επιλέξιµα κόστη, και τα πιθανά κέρδη να επανεπενδυθούν σε 
Ε&A.   

 

5.2.5. Ενισχύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις 

Οι ενισχύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις ακαθάριστου ποσού 1 εκατοµµυρίου ευρώ 
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
της συνθήκης ΕΚ εφόσον ο δικαιούχος είναι νέα καινοτόµος επιχείρηση βάσει του παρακάτω 
ορισµού και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Νέα καινοτόµος επιχείρηση είναι µια µικρή επιχείρηση που έχει ζωή µικρότερη των πέντε 
ετών όταν χορηγείται η ενίσχυση και  

i) για την οποία το κράτος µέλος µπορεί να αποδείξει ότι στο εγγύς µέλλον θα αναπτύξει 
προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες που είναι νέες τεχνολογικά ή ουσιωδώς βελτιωµένες σε 
σχέση µε το υφιστάµενο επίπεδο στον τοµέα στην Κοινότητα, και που εµπεριέχουν κίνδυνο 
τεχνολογικής ή βιοµηχανικής αποτυχίας. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται 
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα, ιδίως βάσει επιχειρηµατικού σχεδίου ή  

ii) της οποίας οι δαπάνες Ε&Α αντιπροσωπεύουν 15% τουλάχιστον των λειτουργικών της 
δαπανών, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.  

Ο δικαιούχος µπορεί να λάβει την ενίσχυση µόνο κατά την περίοδο κατά την οποία θεωρείται 
νέα καινοτόµος επιχείρηση. Η ενίσχυση αυτή µπορεί να σωρευθεί µε άλλη ενίσχυση βάσει 
του παρόντος πλαισίου, µε ενίσχυση για ΕΑΚ βάσει του κανονισµού 364/2004 απαλλαγής 
κατά κατηγορία ή οποιουδήποτε διάδοχου κανονισµού και των κατευθυντήριων γραµµών για 
τα επιχειρηµατικά κεφάλαια.  

Ο δικαιούχος µπορεί να λάβει άλλη κρατική ενίσχυση εκτός ΕΑΚ και επιχειρηµατικού 
κεφαλαίου µόνο 3 έτη µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης για νέα καινοτόµο επιχείρηση.  

5.2.6. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία στον 
τοµέα των υπηρεσιών 

Οι ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία στις υπηρεσίες συµβιβάζονται µε 
την κοινή αγορά µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ µε 
µέγιστη ένταση της ενίσχυσης 25% για τις ΜΜΕ και 15% για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι 
µεγάλες επιχειρήσεις είναι επιλέξιµες για τέτοιες ενισχύσεις µόνο εφόσον συνεργάζονται µε 
ΜΜΕ στην ενισχυόµενη δραστηριότητα, όπου η συνεργασία µε τις ΜΜΕ πρέπει να 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 30% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. 

Ως διαδικαστική καινοτοµία36 νοείται η εφαρµογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων µεθόδων 
παραγωγής ή προµήθειας (περιλαµβανοµένων και σηµαντικών αλλαγών στις τεχνικές, τον 
εξοπλισµό και/ή το λογισµικό). Ελάσσονες αλλαγές ή βελτιώσεις, αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών µέσω της προσθήκης βιοµηχανικών ή 
                                                 
35  ∆ηλαδή έσοδα από µεταφορά τεχνολογίας µετά την αφαίρεση της αµοιβής που καταβάλλεται στους 

εφευρέτες και τις εισφορές σε ταµεία που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση 
δραστηριοτήτων ΕΑΚ. 

36  Βλέπε ορισµός του εγχειριδίου OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd 
Edition, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005, σελ. 49. 
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λογισµικών συστηµάτων που είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται ήδη, η παύση 
χρησιµοποίησης µιας διαδικασίας, η απλή επανατοποθέτηση κεφαλαίων ή επέκταση, οι 
αλλαγές που απορρέουν από αλλαγές στις τιµές των συντελεστών, η προσαρµογή στις 
ανάγκες του χρήστη, οι τακτικές εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, η εµπορία νέων ή 
ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων δεν θεωρούνται καινοτοµίες.  

Ως οργανωτική καινοτοµία37 νοείται η εφαρµογή νέων οργανωτικών µεθόδων στις 
επιχειρηµατικές πρακτικές της εταιρίας, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις 
εξωτερικές σχέσεις. Οι αλλαγές στις επιχειρηµατικές πρακτικές, στον χώρο εργασίας ή τις 
εξωτερικές σχέσεις που βασίζονται σε οργανωτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται ήδη 
στην επιχείρηση, οι αλλαγές στην στρατηγική της επιχείρησης, οι συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, η παύση χρήσης µιας διαδικασίας, η απλή επανατοποθέτηση κεφαλαίου ή η 
επέκταση, οι αλλαγές που απορρέουν από αλλαγές στις τιµές των συντελεστών, η 
προσαρµογή στις ανάγκες του χρήστη, οι τακτικές εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, η 
εµπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, δεν θεωρούνται καινοτοµίες. 

Οι αλλαγές ρουτίνας ή περιοδικές αλλαγές που γίνονται σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, 
µεταποιητικές διαδικασίες, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες λειτουργίες, ακόµη 
και αν οι αλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν βελτιώσεις, δεν είναι επιλέξιµες για κρατική 
ενίσχυση. 

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

α) Η οργανωτική καινοτοµία πρέπει να σχετίζεται πάντα µε τη χρήση και αξιοποίηση 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αλλαγή της οργάνωσης. 

β) Η καινοτοµία πρέπει να διατυπώνεται ως σχέδιο µε καθορισµένο υπεύθυνο σχεδίου, 
που να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, και καθορισµένο κόστος. 

γ) Το αποτέλεσµα του ενισχυόµενου σχεδίου πρέπει να είναι η ανάπτυξη προτύπων, 
επιχειρηµατικών µοντέλων, µεθοδολογίας ή εννοιών, που να µπορεί να αναπαραχθεί 
συστηµατικά, πιθανόν να πιστοποιηθεί, και πιθανόν να οδηγήσει σε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας. 

δ) Η διαδικαστική ή οργανωτική καινοτοµία πρέπει να είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωµένη 
σε σχέση µε το υπάρχον επίπεδο στην Κοινότητα. Η καινοτοµία µπορεί να 
αποδεικνύεται από το κράτος µέλος, µέσω, για παράδειγµα της ακριβούς περιγραφής 
της καινοτοµίας, σε σύγκριση µε το υπάρχον επίπεδο των διαδικαστικών ή 
οργανωτικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται από άλλες επιχειρήσεις στην ίδια 
βιοµηχανία. 

ε) Τα σχέδια διαδικαστικής ή οργανωτικής καινοτοµίας πρέπει να εµπεριέχουν σαφή 
βαθµό κινδύνου. Ο κίνδυνος µπορεί να αποδεικνύεται από το κράτος µέλος ως: το 
κόστος του σχεδίου σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της εταιρίας, ο χρόνος που 
χρειάζεται για να αναπτυχθεί µια διαδικασία, τα αναµενόµενα κέρδη από τη 
διαδικαστική καινοτοµία σε σύγκριση µε το κόστος του σχεδίου, η πιθανότητα 
αποτυχίας. 

 

Κατ’αρχάς, είναι επιλέξιµες οι ίδιες δαπάνες όπως για τις ενισχύσεις σχεδίων (βλ. σηµείο 
5.2.1). Στην περίπτωση οργανωτικής καινοτοµίας ωστόσο, το κόστος µέσων και εξοπλισµού 
καλύπτει µόνο το κόστος µέσων και εξοπλισµού ΤΠΕ. 

                                                 
37  Βλέπε ορισµός στο εγχειρίδιο OSLO, σελ. 51. 
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5.2.7. Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας· 
ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτοµίας 

Οι ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και υπηρεσίες στήριξης 
καινοτοµίας συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ µόνο στην περίπτωση ΜΜΕ, και µέχρι ανώτατου ποσού 
200.000 ευρώ, εντός οποιασδήποτε τριετίας38, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

– O πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εθνική ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Αν ο πάροχος 
υπηρεσιών δε διαθέτει εθνική ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η ενίσχυση δεν µπορεί να 
καλύπτει πάνω από το 75% του επιλέξιµου κόστους.  

– Η ΜΜΕ πρέπει να χρησιµοποιήσει την κρατική ενίσχυση για να αγοράσει τις υπηρεσίες 
στις τιµές της αγοράς (ή αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός, σε τιµές που να αντικατοπτρίζουν πλήρως το κόστος συν ένα λογικό 
περιθώριο).  

Είναι επιλέξιµα τα ακόλουθα κόστη:  

– κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών για καινοτοµία· συµβουλευτικές υπηρεσίες 
διαχείρισης· τεχνολογική συνδροµή· υπηρεσίες µεταφοράς τεχνολογίας· εκπαίδευση· 
συµβουλές για αγορά, προστασία και εµπόριο ∆ΠΙ και για συµφωνίες διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας· συµβουλές για τη χρήση προτύπων 

– κόστος υπηρεσιών στήριξης καινοτοµίας: χώροι γραφείων· βάσεις δεδοµένων· τεχνικές 
βιβλιοθήκες· έρευνες αγοράς· σήµανση ποιότητας, υπηρεσίες δοκιµής και πιστοποίησης·  

Αν ο πάροχος υπηρεσιών είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, η ενίσχυση µπορεί να 
χορηγηθεί µε τη µορφή µειωµένης τιµής, όπως η διαφορά τιµής µεταξύ της τιµής που 
καταβάλλεται και της τιµής της αγοράς (ή µια τιµή που αντιπροσωπεύει όλο το κόστος συν 
ένα λογικό περιθώριο). Σε µια τέτοια περίπτωση, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη 
διαφάνεια σχετικά µε ολόκληρο το κόστος των υπηρεσιών παροχής συµβουλών για την 
καινοτοµία και τη στήριξη της καινοτοµίας καθώς και για την τιµή που καταβάλλει ο 
δικαιούχος, έτσι ώστε η λαµβανόµενη ενίσχυση να είναι µετρήσιµη και να µπορεί να 
ελεγχθεί.  

5.2.8. Ενισχύσεις για το δανεισµό προσωπικού µε υψηλά τυπικά 
προσόντα 

Ενισχύσεις για το δανεισµό αποσπασµένου προσωπικού µε υψηλά τυπικά προσόντα39 από 
δηµόσιο ερευνητικό οργανισµό ή µεγάλη επιχείρηση σε ΜΜΕ συµβιβάζονται µε την κοινή 
αγορά µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

                                                 
38  Με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετης ενίσχυσης de minimis.  

39  «Αποσπασµένο» µε την έννοια ότι ο ερευνητής απασχολείται από την ΜΜΕ για την περίοδο της 
απόσπασης και έχει το δικαίωµα να επιστρέψει στην συνέχεια στον προηγούµενο εργοδότη του. 
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Ως «προσωπικό µε υψηλά τυπικά προσόντα» νοούνται ερευνητές, µηχανικοί, σχεδιαστές  και 
υπεύθυνοι µάρκετινγκ που διαθέτουν πανεπιστηµιακό πτυχίο και τουλάχιστον πέντε χρόνια 
σχετικής επαγγελµατικής πείρας. Η απόκτηση διδακτορικού µπορεί να θεωρηθεί σχετική 
επαγγελµατική πείρα.  

Οι ΜΜΕ που δανείζονται το προσωπικό από πανεπιστήµιο ή µεγάλη επιχείρηση είναι 
επιλέξιµες για κρατική ενίσχυση. Τα δανειζόµενα άτοµα δεν πρέπει να αντικαθιστούν άλλο 
προσωπικό, αλλά να απασχολούνται σε νέες θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί για το σκοπό 
αυτό και πρέπει να έχουν εργαστεί για τουλάχιστον δύο έτη στον ερευνητικό οργανισµό ή τη 
µεγάλη επιχείρηση, που δανείζει το προσωπικό. Το προσωπικό πρέπει να εργάζεται στον 
τοµέα ΕΑΚ στην επιχείρηση.  

Είναι επιλέξιµες όλες οι δαπάνες προσωπικού για το δανεισµό και την απασχόληση 
προσωπικού µε υψηλά τυπικά προσόντα, όπως ορίζεται παραπάνω, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για τη χρησιµοποίηση πρακτορείου πρόσληψης, καθώς και για την χορήγηση 
επιδόµατος κινητικότητας για το εν λόγω προσωπικό. Η µέγιστη ένταση της ενίσχυσης είναι 
50% του επιλέξιµου κόστους, για ανώτατο όριο τριών ετών ανά επιχείρηση και ανά 
δανειζόµενο άτοµο. 

Η διάταξη αυτή δεν προβλέπει την κάλυψη κόστους συµβουλευτικών υπηρεσιών (πληρωµή 
των υπηρεσιών εµπειρογνώµονα, χωρίς την απασχόληση του εµπειρογνώµονα στην 
επιχείρηση), η οποία καλύπτεται βάσει των κανόνων για τις ενισχύσεις στην ΜΜΕ. 40 

5.2.9. Ενισχύσεις για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας 

Τα «συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας» µπορούν να περιγραφούν ως οµάδες ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων – καινοτόµες νεοσύστατες επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις καθώς και µη κερδοσκοπικοί ερευνητικοί οργανισµοί -, που λειτουργούν σε 
συγκεκριµένο τοµέα και περιοχή µε σκοπό να ενθαρρύνουν την καινοτόµο δραστηριότητα 
προωθώντας εντατικές αλληλεπιδράσεις, κάνοντας κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 
ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη και συµβάλλοντας αποτελεσµατικά 
στη µεταφορά τεχνολογίας, τη δηµιουργία δικτύων και τη διάδοση της πληροφόρησης µεταξύ 
των επιχειρήσεων στο σύµπλεγµα φορέων. Κατά προτίµηση, το κράτος µέλος πρέπει να 
επιδιώκει την ισορροπηµένη εκπροσώπηση ΜΜΕ και µεγάλων επιχειρήσεων στο σύµπλεγµα 
φορέων, ώστε να δηµιουργηθεί η απαραίτητη κρίσιµη µάζα, ιδιαίτερα µέσω της εξειδίκευσης 
σε ορισµένους τοµείς ΕΑΚ και λαµβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα συµπλέγµατα φορέων στο 
κράτος µέλος και σε επίπεδο της ΕΕ. 

Μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις για τη δηµιουργία, την επέκταση και την ενθάρρυνση 
συµπλεγµάτων φορέων καινοτοµίας αποκλειστικά στις νοµικές οντότητες που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας. Η οντότητα αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση της συµµετοχής και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τις ευκολίες και τις 
δραστηριότητες του συµπλέγµατος καινοτοµίας. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στις 
ευκολίες και τις δραστηριότητες του συµπλέγµατος καινοτοµίας δεν πρέπει να περιορίζεται 
και τα τέλη που θα τιµολογούνται για την χρήση των ευκολιών του συµπλέγµατος και τη 
συµµετοχή στις δραστηριότητές του θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.  

 

                                                 
40  Σήµερα ισχύει σχετικά ο κανονισµός 70/2001. 
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Μπορούν να χορηγηθούν επενδυτικές ενισχύσεις στη νοµική οντότητα που καταρτίζει ή 
επεκτείνει ένα σύµπλεγµα φορέων καινοτοµίας για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:  

– Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και για ερευνητικά κέντρα· 

– Υποδοµές έρευνας µε ανοικτή πρόσβαση: εργαστήρια, εγκαταστάσεις δοκιµών 

– Υποδοµές δικτύων ευρείας ζώνης. 

Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι 15%. Στην περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται σε 
ΜΜΕ, τα ανώτατα όρια µπορούν να αυξηθούν κατά 15 εκατοστιαίες µονάδες όταν πρόκειται 
για µικρές επιχειρήσεις και 10 εκατοστιαίες µονάδες όταν πρόκειται για µεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες για επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και 
εξοπλισµούς. 

Μπορούν να χορηγηθούν λειτουργικές ενισχύσεις για τη λειτουργία του συµπλέγµατος 
καινοτοµίας στην νοµική οντότητα που το διαχειρίζεται. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να είναι 
προσωρινές και, γενικά, να καταργούνται µε το χρόνο, έτσι ώστε να παρέχουν κίνητρο 
προκειµένου οι τιµές να αντικατοπτρίζουν σχετικά γρήγορα το κόστος.  

Μπορούν να χορηγούνται λειτουργικές ενισχύσεις στα συµπλέγµατα καινοτοµίας για 
περιορισµένη διάρκεια πέντε ετών όταν η ενίσχυση µειώνεται σταδιακά. Η έντασή της µπορεί 
να ανέρχεται σε 100% το πρώτο έτος αλλά θα πρέπει να µειωθεί γραµµικά στο µηδέν ως το 
τέλος του πέµπτου έτους. Στην περίπτωση ενίσχυσης που δεν µειώνεται σταδιακά, η διάρκειά 
της περιορίζεται στα πέντε έτη και η έντασή της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιµου κόστους.  

Επιλέξιµα κόστη είναι το κόστος προσωπικού και το διοικητικό κόστος σε σχέση µε τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:  

– Μάρκετινγκ του συµπλέγµατος καινοτοµίας για την προσέλκυση νέων εταιρειών στο 
σύµπλεγµα· 

– ∆ιαχείριση των εγκαταστάσεων ανοιχτής πρόσβασης του συµπλέγµατος· 

– Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη 
της διάδοσης των γνώσεων και τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ των µελών του 
συµπλέγµατος.  

Κατά την κοινοποίηση επενδυτικών ενισχύσεων για τη λειτουργία συµπλεγµάτων φορέων, τα 
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν ανάλυση σχετικά µε την τεχνολογική ειδίκευση του 
συµπλέγµατος φορέων καινοτοµίας, το υφιστάµενο τοπικό δυναµικό, τις υπάρχουσες 
ερευνητικές ικανότητες, την παρουσία συµπλεγµάτων φορέων στην ΕΕ µε παρόµοιο σκοπό 
και τον πιθανό όγκο των δραστηριοτήτων του συµπλέγµατος φορέων καινοτοµίας στην 
αγορά. 

6. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας ΕΑΚ στην ΕΕ είναι προς το 
γενικό συµφέρον της Κοινότητας δεδοµένου ότι αναµένεται να συµβάλει στην ευηµερία και 
τη διατηρήσιµη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις µπορούν να διαδραµατίσουν θετικό ρόλο όταν είναι σωστά επικεντρωµένες και 
δηµιουργούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις προκειµένου να αυξήσουν την ΕΑΚ. Ωστόσο, οι 
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κρατικές ενισχύσεις µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σηµαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

6.1. Mεθοδολογία για την λεπτοµερή αξιολόγηση: κριτήρια ΕΑΚ για την οικονοµική 
αξιολόγηση ορισµένων µεµονωµένων υποθέσεων 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρουσιάζει ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές ως προς τις 
πληροφορίες που µπορεί να χρειαστεί και τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει για µέτρα τα 
οποία υπόκεινται σε λεπτοµερή αξιολόγηση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές 
παρατίθενται ώστε να διασφαλισθεί η προβλεψιµότητα σχετικά µε τη λογική των αποφάσεων 
της Επιτροπής, έτσι ώστε να είναι διαφανείς, προβλέψιµες και συνεπείς µε τη νοµική 
ασφάλεια.  

Οι λεπτοµερείς αξιολογήσεις θα πραγµατοποιούνται βάσει των ακόλουθων θετικών και 
αρνητικών στοιχείων που θα εφαρµόζονται µαζί µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο 5. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η εφαρµοσιµότητα και η στάθµιση των εν λόγω 
στοιχείων εξαρτώνται από τη µορφή ή τον σκοπό της ενίσχυσης. Το επίπεδο της αξιολόγησης 
της Επιτροπής θα είναι αναλογικό µε τον κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισµού. Αυτό 
σηµαίνει ότι η λεπτοµερής αξιολόγηση δεν θα προϋποθέτει υποχρεωτικά ότι θα ελέγχονται 
όλα τα ακόλουθα κριτήρια. Το βάθος της ανάλυσης θα εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης. 
Έτσι, οι κρατικές ενισχύσεις για δραστηριότητες που απέχουν περισσότερο από την αγορά 
είναι πιθανό να µην οδηγήσουν σε πολύ εµπεριστατωµένη εξέταση. 

Τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν όλα τα στοιχεία που θεωρούν χρήσιµα για την 
αξιολόγηση της υπόθεσης. Τα κράτη µέλη, ειδικότερα, καλούνται να βασίζονται σε 
αξιολογήσεις προηγουµένων καθεστώτων ή µέτρων κρατικών ενισχύσεων, αξιολογήσεων 
επιπτώσεων που πραγµατοποίησε η χορηγούσα αρχή, αξιολογήσεις κινδύνων, οικονοµικές 
εκθέσεις, εσωτερικά επιχειρηµατικά σχέδια που καταρτίζουν οι εταιρίες για σηµαντικά 
σχέδια, γνώµες εµπειρογνωµόνων και άλλες µελέτες σχετικά µε ΕΑΚ.  

6.2. Θετικά αποτελέσµατα των ενισχύσεων 

Tο γεγονός ότι οι ενισχύσεις οδηγούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ΕΑΚ στην Κοινότητα 
που δεν θα είχαν πραγµατοποιήσει διαφορετικά αποτελεί το κυριότερο θετικό στοιχείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της συµβιβασιµότητας των ενισχύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία: 

– την καθαρή αύξηση της ΕΑΚ που αναλαµβάνει η επιχείρηση· 

– την συνεισφορά του µέτρου στην γενική βελτίωση του τοµέα σε ότι αφορά το επίπεδο 
ΕΑΚ· 

– τη συνεισφορά του µέτρου στη βελτίωση της κοινοτικής κατάστασης σε ότι αφορά 
την ΕΑΚ σε σχέση µε το διεθνές πλαίσιο. 

6.2.1. Ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, οι κρατικές ενισχύσεις µπορεί να είναι απαραίτητες ώστε 
να αυξηθεί η ΕΑΚ στην οικονοµία µόνο στο βαθµό που η αγορά, από µόνη της δεν µπορεί να 
έχει τη βέλτιστη παραγωγή. Είναι δεδοµένο ότι ορισµένες ανεπάρκειες της αγοράς 
παρεµποδίζουν το συνολικό επίπεδο της ΕΑΚ στην Κοινότητα. Ωστόσο, δεν αντιµετωπίζουν 
όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι τοµείς της οικονοµίας αυτές τις ανεπάρκειες της αγοράς στον 
ίδιο βαθµό. Συνεπώς, σε ότι αφορά τα µέτρα που υπόκεινται σε λεπτοµερή αξιολόγηση, τα 
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν κατάλληλες πληροφορίες για το αν οι ενισχύσεις 
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αναφέρονται σε γενική ανεπάρκεια της αγοράς σχετικά µε την ΕΑΚ στην Κοινότητα, ή σε 
συγκεκριµένη ανεπάρκεια της αγοράς. 

Ανάλογα µε την συγκεκριµένη ανεπάρκεια της αγοράς που αντιµετωπίζεται, η Επιτροπή θα 
λάβει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

– ∆ιάδοση της γνώσης: το προβλεπόµενο επίπεδο διάδοσης της γνώσης· την 
εξειδίκευση της γνώσης που δηµιουργείται· την ύπαρξη προστασίας των ∆ΠΙ. 

– Ατελής και ασύµµετρη πληροφόρηση: επίπεδο του κινδύνου και πολυπλοκότητα 
της έρευνας· αναγκαιότητα για εξωτερική χρηµατοδότηση· δυνατότητα του 
δικαιούχου της ενίσχυσης να λάβει εξωτερική χρηµατοδότηση. 

– Ανεπάρκεια συντονισµού: αριθµός συνεργαζοµένων επιχειρήσεων· ένταση της 
συνεργασίας· αποκλίνοντα συµφέροντα µεταξύ συνεργαζοµένων εταίρων· 
προβλήµατα στο σχεδιασµό συµβάσεων· προβλήµατα τρίτων µερών για το 
συντονισµό της συνεργασίας. 

6.2.2. Κατάλληλο µέσο 

Οι κρατικές ενισχύσεις για ΕΑΚ µπορούν να επιτραπούν βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ όταν είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένας στόχος κοινού 
ενδιαφέροντος, κατ’εξαίρεση µε τη γενική απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων. 
Σηµαντικό στοιχείο στο κριτήριο εξισορρόπησης είναι αν και σε ποιο βαθµό οι κρατικές 
ενισχύσεις για ΕΑΚ µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλο µέσο για να αυξηθούν οι 
δραστηριότητες ΕΑΚ, δεδοµένου ότι άλλα µέσα που προκαλούν µικρότερες στρεβλώσεις 
µπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

Στην ανάλυση συµβιβασιµότητας, η Επιτροπή θα λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις τυχόν 
αξιολογήσεις επιπτώσεων του προτεινόµενου µέτρου που θα έχουν πραγµατοποιήσει τα 
κράτη µέλη. Μέτρα, για τα οποία τα κράτη µέλη έχουν εξετάσει άλλες εναλλακτικές 
πολιτικές και έναντι των οποίων έχει καθορισθεί και υποβληθεί την Επιτροπή ότι η χρήση 
ενός επιλεκτικού µέσου όπως η κρατική ενίσχυση περιέχει πλεονεκτήµατα, θεωρείται ότι 
αποτελούν κατάλληλο µέσο. 

 

6.2.3. ∆ηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης 

Η ανάλυση της δηµιουργίας κινήτρων του µέτρου ενίσχυσης αποτελεί τη σηµαντικότερη 
προϋπόθεση στην ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων ΕΑΚ. Ο εντοπισµός της δηµιουργίας 
κινήτρων συνεπάγεται να αξιολογηθεί αν η σχεδιαζόµενη ενίσχυση θα ωθήσει τις 
επιχειρήσεις να αναλάβουν ΕΑΚ την οποία δεν θα είχαν αναλάβει διαφορετικά. 

Στο κεφάλαιο 5.1.1. παρατίθεται µια σειρά δεικτών που µπορεί να εξετάσει η Επιτροπή ώστε 
να διαπιστώσει την δηµιουργία κινήτρων. Ωστόσο, όταν ένα µέτρο αξιολογείται λεπτοµερώς, 
η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη λεπτοµερέστερη ανάλυση της δηµιουργίας κινήτρων 
ώστε να αποφευχθούν µη απαραίτητες νοθεύσεις του ανταγωνισµού. 

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή, πέρα από τους δείκτες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.1.1, 
λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

 35

– Καθορισµός της σκοπούµενης αλλαγής: η σκοπούµενη αλλαγή συµπεριφοράς στην 
οποία στοχεύει η κρατική ενίσχυση στην κοινοποιηθείσα υπόθεση πρέπει να 
καθορίζεται (ξεκίνηµα νέου σχεδίου, βελτιωµένο µέγεθος, πεδίο ή ταχύτητα σχεδίου). 

– Ανάλυση µε αντιπαραδείγµατα: Η αλλαγή συµπεριφοράς πρέπει να εξακριβωθεί µε 
την ανάλυση αντιπαραδειγµάτων: ποιο θα ήταν το επίπεδο της δραστηριότητας µε και 
χωρίς την ενίσχυση; Η διαφορά των δύο σεναρίων θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσµα 
του µέτρου ενίσχυσης και περιγράφει τη δηµιουργία κινήτρων. 

– Επίπεδο κερδοφορίας: αν το σχέδιο δεν είναι, το ίδιο, κερδοφόρο για µια ιδιωτική 
επιχείρηση αλλά δηµιουργεί σηµαντικά οφέλη για την κοινωνία  είναι πιθανό ότι η 
ενίσχυση δηµιουργεί κίνητρο. Για να αξιολογηθεί η συνολική κερδοφορία (ή η 
έλλειψή της) του σχεδίου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι αξιολόγησης που 
αποτελούν πάγια πρακτική στην συγκεκριµένη βιοµηχανία41.  

– Ποσό της επένδυσης και χρονοδιάγραµµα των ταµειακών ροών: Οι υψηλές 
επενδύσεις εκκίνησης, το χαµηλό επίπεδο οικειοποιήσιµων ταµειακών ροών και ένα 
σηµαντικό τµήµα ταµειακών ροών που θα προκύψουν µακροπρόθεσµα αποτελούν 
σηµαντικά στοιχεία στην αξιολόγηση της δηµιουργίας κινήτρων.  

– Επίπεδο κινδύνου του σχεδίου έρευνας: Βάσει π.χ. µελετών βιωσιµότητας, 
αξιολογήσεων κινδύνου και γνωµοδοτήσεων εµπειρογνωµόνων, η αξιολόγηση του 
κινδύνου θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη το αµετάκλητο της επένδυσης, την πιθανότητα 
εµπορικής αποτυχίας, τον κίνδυνο το σχέδιο να είναι λιγότερο παραγωγικό απ’ότι 
αναµενόταν, τον κίνδυνο η υλοποίηση του σχεδίου να βλάψει άλλες δραστηριότητες 
και τον κίνδυνο το κόστος του σχεδίου να επηρεάσει αρνητικά την οικονοµική 
βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

– Συνεχής αξιολόγηση: τα µέτρα για τα οποία προβλέπονται πιλοτικά σχέδια (χαµηλής 
κλίµακας) ή που καθορίζουν συγκεκριµένα στάδια σε σχέση µε την ολοκλήρωση του 
σχεδίου σε περίπτωση αποτυχίας και όπου προβλέπεται δηµόσια παρακολούθηση ex-
post, αντιµετωπίζονται θετικότερα ως την αξιολόγηση της δηµιουργίας κινήτρων.  

6.2.4. Αναλογικότητα της ενίσχυσης 

Ανεξάρτητα από τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο 5, τα ενδιαφερόµενα 
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

– ∆ιαδικασία ανοικτής επιλογής: Όπου υπάρχουν πολλαπλοί (δυνητικοί) υποψήφιοι 
για να αναλάβουν το σχέδιο ΕΑΚ σε ένα κράτος µέλος, είναι πιθανότερο να 
ικανοποιείται η απαίτηση αναλογικότητας αν το σχέδιο έχει κατακυρωθεί βάσει 
ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

– Ελάχιστη ενίσχυση: Σε άλλες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη πρέπει να εξηγήσουν πως 
υπολογίστηκε το χορηγούµενο ποσό ώστε να διασφαλισθεί ότι περιορίζεται στο 
απολύτως απαραίτητο. Τα κράτη µέλη µπορούν να βασιστούν στα στοιχεία που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.2.3. («δηµιουργία κινήτρων»). 

                                                 
41 Μπορεί να περιλαµβάνονται µέθοδοι για την εκτίµηση της Καθαρής Παρούσας Αξίας του σχεδίου (ΚΠΑ: 

το άθροισµα των αναλογιστικών αναµενόµενων ταµείων ροών από την επένδυση µείον το κόστος της), ο 
εσωτερικός δείκτης ανταποδοτικότητας (IRR) ή απόδοση του απασχολούµενου κεφαλαίου (ROCE). 
Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές εκθέσεις και εσωτερικά επιχειρηµατικά σχέδια που 
περιέχουν πληροφορίες για προβλέψεις σχετικά µε τη ζήτηση· προβλέψεις για το κόστος· οικονοµικές 
προβλέψεις (π.χ. ΚΠΑ, IRR, ROCE), έγγραφα που υποβάλλονται σε επενδυτικές επιτροπές και που 
περιγράφουν διάφορα επενδυτικά σενάρια ή έγγραφα που υποβάλλονται σε χρηµατοπιστωτικές αγορές. 
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6.3. Ανάλυση της στρέβλωσης του ανταγωνισµού και του εµπορίου 

Αξιολογώντας τις αρνητικές επιπτώσεις του µέτρου ενίσχυσης, η Επιτροπή θα 
επικεντρωθεί στην ανάλυση των στρεβλώσεων που προκαλεί η ενίσχυση ΕΑΚ στον 
ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων στην σχετική αγορά προϊόντων.  

Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό στην διαδικασία καινοτοµίας, δηλαδή ο ανταγωνισµός 
σε επίπεδο ΕΑΚ που λαµβάνει χώρα ανάντη των αγορών προϊόντων, λαµβάνεται υπόψη 
εφόσον υπάρχει προβλέψιµη επίπτωση στον ανταγωνισµό των µελλοντικών αγορών 
προϊόντων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της ΕΑΚ, δηλαδή µε τη µορφή 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αντικείµενο αγοραπωλησίας στις 
λεγόµενες αγορές τεχνολογίας, π.χ. µέσω εκχώρησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές , η Επιτροπή µπορεί επίσης να εξετάσει τις επιπτώσεις της ενίσχυσης 
στον ανταγωνισµό στις αγορές τεχνολογίας.  

Οι επιπτώσεις της ΕΑΚ στις αγορές προϊόντων είναι σε µεγάλο βαθµό δυναµικές και η 
ανάλυση θα λαµβάνει υπόψη τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Συχνά, η ίδια πηγή 
καινοτόµου δραστηριότητας µπορεί να συνδυάζεται µε πολλαπλές µελλοντικές αγορές 
προϊόντων. Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο, οι επιπτώσεις της κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει 
να εξετάζονται λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών αγορών. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους η ΕΑΚ µπορεί να νοθεύσει τον 
ανταγωνισµό στις αγορές προϊόντων: 

(1) Η ενίσχυση για ΕΑΚ µπορεί να στρεβλώσει τα δυναµικά κίνητρα των φορέων 
της αγοράς που επιθυµούν να επενδύσουν (αποτέλεσµα παραγκωνισµού). 

(2) Η ενίσχυση για ΕΑΚ µπορεί να δηµιουργήσει ή να διατηρήσει θέσεις ισχύος 
στην αγορά. 

(3) Η ενίσχυση για ΕΑΚ µπορεί να διατηρήσει µια αναποτελεσµατική διάρθρωση 
της αγοράς.  

Οι κρατικές ενισχύσεις µπορεί να έχουν επίσης αρνητικά αποτελέσµατα στο εµπόριο 
στον κοινή αγορά. Ειδικότερα, όταν οι ενισχύσεις για ΕΑΚ οδηγούν στον παραγκωνισµό 
ανταγωνιστών, τα µέτρα ενίσχυσης µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό 
των εµπορικών ροών καθώς και τη γεωγραφική εγκατάσταση της οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

6.3.1. Στρέβλωση δυναµικών κινήτρων  

Η κυριότερη ανησυχία σε σχέση µε τις ενισχύσεις ΕΑΚ προς επιχειρήσεις είναι ότι 
στρεβλώνονται τα δυναµικά κίνητρα των ανταγωνιστών που επιθυµούν να επενδύσουν. 
Όταν µια επιχείρηση λαµβάνει ενίσχυση, γενικά βελτιώνεται η πιθανότητα επιτυχούς 
ΕΑΚ της εν λόγω επιχείρησης µε αποτέλεσµα να έχει αυξηµένη παρουσία στην αγορά 
προϊόντος (προϊόντων) µελλοντικά. Η αυξηµένη αυτή παρουσία µπορεί να οδηγήσει 
τους ανταγωνιστές στη µείωση των αρχικών τους επενδυτικών σχεδίων (αποτέλεσµα 
παραγκωνισµού). 

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή θα λάβει ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
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– Ποσό της ενίσχυσης: τα µέτρα ενίσχυσης που προβλέπουν σηµαντικά ποσοστά 
ενίσχυσης είναι πιο πιθανό να έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα παραγκωνισµού. Η 
σηµασία του ποσού της ενίσχυσης θα υπολογίζεται σε σχέση µε τη συνολική ιδιωτική 
δαπάνη για ΕΑ του τοµέα, καθώς και τα ποσά που δαπανούν οι κυριότερες 
επιχειρήσεις.  

– Απόσταση από την αγορά/κατηγορία της ενίσχυσης: όσο περισσότερο το µέτρο 
ενίσχυσης θα αφορά δραστηριότητα ΕΑΚ κοντά στην αγορά, τόσο περισσότερο είναι 
πιθανό να αναπτυχθούν σηµαντικά αποτελέσµατα παραγκωνισµού. 

– ∆ιαδικασία ανοικτής επιλογής: όταν τα ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα είναι 
αποτέλεσµα πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή όπου η επιδότηση χορηγείται βάσει 
αντικειµενικών κριτηρίων που να µην συνιστούν διακρίσεις, η αντιµετώπιση της 
Επιτροπής θα είναι πιο θετική. 

– Εµπόδια εξόδου: οι ανταγωνιστές είναι πιο πιθανόν να διατηρήσουν (ακόµη και να 
αυξήσουν) τα επενδυτικά τους σχέδια όταν τα εµπόδια στην έξοδο από τη διαδικασία 
καινοτοµίας είναι υψηλά. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν οι προηγούµενες 
επενδύσεις πολλών ανταγωνιστών είναι «κλειδωµένες» σε µια συγκεκριµένη τροχιά 
ΕΑΚ.  

– Κίνητρα ανταγωνισµού για µια µελλοντική αγορά: οι ενισχύσεις ΕΑΚ µπορούν να 
οδηγήσουν σε µια κατάσταση όπου οι ανταγωνιστές του δικαιούχου της ενίσχυσης 
παραιτούνται από τον ανταγωνισµό για µια µελλοντική αγορά, επειδή το 
πλεονέκτηµα που παρέχει η ενίσχυση (σε ότι αφορά το βαθµό τεχνολογικής ή 
χρονικής διαφοράς) µειώνει την πιθανότητα για τους ανταγωνιστές να εισέλθουν 
επικερδώς στη µελλοντική αγορά.  

– ∆ιαφοροποίηση των προϊόντων και ένταση του ανταγωνισµού: όταν η καινοτοµία 
ως προς το προϊόν συνίσταται µάλλον στην ανάπτυξη διαφοροποιηµένων προϊόντων 
(δηλαδή σχετικά µε διαφορετικά εµπορικά σήµατα, πρότυπα τεχνολογίας, οµάδες 
καταναλωτών) οι ανταγωνιστές είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά. Το 
ίδιο ισχύει και όταν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά. 

6.3.2. ∆ηµιουργία ισχύος στην αγορά 

Οι ενισχύσεις για ΕΑΚ µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την αύξηση ή τη 
διατήρηση της ισχύος στην αγορά για αγορές προϊόντων. Η ισχύς στην αγορά είναι η 
δυνατότητα επηρεασµού των τιµών της αγοράς, της παραγωγής, της ποικιλίας ή της 
ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών, ή άλλων παραµέτρων του ανταγωνισµού στην 
αγορά για σηµαντική χρονική περίοδο, εις βάρος των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα 
αξιολογεί την ισχύ στην αγορά πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, και την αλλαγή 
στην ισχύ στην αγορά, που µπορεί να προκληθεί λόγω της ενίσχυσης. 

Η Επιτροπή ανησυχεί κυρίως για τα µέτρα ΕΑΚ που επιτρέπουν στον δικαιούχο της 
ενίσχυσης να µεταφέρει ή να ενισχύσει την ισχύ στην αγορά που κατέχει σε υφιστάµενες 
αγορές προϊόντων σε µελλοντικές αγορές προϊόντων. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι 
πιθανόν να προβληµατισθεί ως προς τον ανταγωνισµό σε αγορές όπου οι δικαιούχοι των 
ενισχύσεων έχουν µερίδιο αγοράς κάτω από [25%] και οι αγορές έχουν συγκεντρώσεις 
αγοράς βάσει του δείκτη Herfindahl-Hirschman (HHI) κάτω από το [2000].  

Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή θα λαµβάνει ιδίως υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
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– Ισχύς στην αγορά του δικαιούχου της ενίσχυσης και διάρθρωση της αγοράς: όταν 
ο δικαιούχος κατέχει ήδη δεσπόζουσα θέση σε µια αγορά προϊόντος, το µέτρο 
ενίσχυσης µπορεί να ενισχύσει τη θέση αυτή εξασθενίζοντας περαιτέρω τους 
ανταγωνιστικούς περιορισµούς που µπορούν να ασκήσουν οι ανταγωνιστές στη 
δικαιούχο επιχείρηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα µέτρα κρατικής ενίσχυσης µπορούν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις ολιγοπωλιακές αγορές όπου δραστηριοποιούνται µόνο 
λίγοι φορείς.  

– Επίπεδο εµποδίων στην είσοδο: στον τοµέα της ΕΑΚ, µπορεί να υπάρχουν 
σηµαντικά εµπόδια για τους νεοεισερχόµενους. Τα εµπόδια αυτά περιλαµβάνουν 
νοµικά εµπόδια εισόδου (ιδιαίτερα ∆ΠΙ), οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, εµπόδια 
πρόσβασης σε δίκτυα και υποδοµές, και άλλα στρατηγικά εµπόδια για την είσοδο ή 
την επέκταση. 

– ∆ύναµη των αγοραστών: η ισχύς στην αγορά µιας επιχείρησης µπορεί επίσης να 
περιορίζεται από την θέση στην αγορά των αγοραστών. Η παρουσία ισχυρών 
αγοραστών µπορεί να αντισταθµίσει µια ισχυρή θέση στην αγορά εφόσον οι 
αγοραστές θα επιδιώξουν να διατηρήσουν την ύπαρξη επαρκούς ανταγωνισµού στην 
αγορά. 

– ∆ιαδικασία επιλογής: Τα µέτρα ενίσχυσης που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις µε ισχύ 
στην αγορά να επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής, δηλαδή που µπορούν να 
συστήσουν επιχειρήσεις στη διαδικασία επιλογής ή να επηρεάσουν την ερευνητική 
πορεία κατά τρόπο που να αποκλείει εναλλακτικές πορείες χωρίς δικαιολογία, 
µπορούν να προβληµατίσουν την Επιτροπή. 

6.3.3.  ∆ιατήρηση αναποτελεσµατικών διαρθρώσεων της αγοράς 

Οι ενισχύσεις ΕΑΚ µπορούν, εφόσον δεν στοχευτούν κατάλληλα, να στηρίξουν 
αναποτελεσµατικές επιχειρήσεις και να οδηγήσουν σε διαρθρώσεις της αγοράς όπου 
πολλοί φορείς δραστηριοποιούνται σηµαντικά χαµηλότερα από µια αποτελεσµατική 
κλίµακα. Στην ανάλυσή της, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα αν η ενίσχυση 
χορηγείται σε αγορές µε υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, σε φθίνουσες 
βιοµηχανίες ή σε ευαίσθητους τοµείς. Είναι λιγότερο πιθανό να υπάρχουν προβλήµατα 
σε καταστάσεις όπου οι κρατικές ενισχύσεις για ΕΑΚ στοχεύουν στη µεταβολή της 
δυναµικής ανάπτυξης του τοµέα, ιδιαίτερα µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.  

6.4. Στάθµιση και απόφαση 

Βάσει των παραπάνω θετικών και αρνητικών στοιχείων, η Επιτροπή σταθµίζει τα 
αποτελέσµατα του µέτρου και καθορίζει αν οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν 
τους όρους του εµπορίου σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον. Η ανάλυση για κάθε 
συγκεκριµένη υπόθεση θα βασίζεται σε συνολική αξιολόγηση των προβλέψιµων θετικών και 
αρνητικών επιπτώσεων της κρατικής ενίσχυσης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεν θα 
χρησιµοποιεί µηχανικά µόνο τα προαναφερθέντα κριτήρια αλλά θα προβαίνει σε συνολική 
αξιολόγηση βάσει της αρχής της αναλογικότητας. 

Η Επιτροπή µπορεί να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για το κοινοποιηθέν µέτρο ενίσχυσης 
χωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας ή, βάσει της επίσηµης διαδικασίας έρευνας 
που καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού 659/199942, να αποφασίσει να κλείσει τη 
                                                 
42  Κανονισµός ΕΚ αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της Συνθήκης, ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ.1. 
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διαδικασία µε απόφαση βάσει του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισµού. Εφόσον λάβει 
απόφαση υπό όρους µε την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισµού, µπορεί να 
συµπεριλάβει τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που πρέπει να µειώνουν τη νόθευση ή τις 
επιπτώσεις στο εµπόριο και να είναι αναλογικές: 

– χαµηλότερες εντάσεις ενισχύσεων από τις ανώτατες που επιτρέπεται στο 
κεφάλαιο 5, περιλαµβανοµένων µηχανισµών ανάκτησης της ενίσχυσης και 
διαφόρων όρων για την αποπληρωµή των επιστρεπτέων προκαταβολών· 

– διάδοση των αποτελεσµάτων, συνεργασία και άλλες δεσµεύσεις σχετικά µε τη 
συµπεριφορά της επιχείρησης· 

– διαχωρισµό των λογαριασµών ώστε να αποφεύγεται έµµεση επιδότηση από τη 
µια αγορά στην άλλη, όταν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε πολλαπλές 
αγορές· 

– µη διάκριση έναντι άλλων δυνητικών δικαιούχων (µείωση της επιλεκτικότητας). 

7. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

Σε ότι αφορά τη συσσώρευση, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται βάσει του παρόντος 
πλαισίου ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η στήριξη του ενισχυόµενου σχεδίου 
χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή εν µέρει από την Κοινότητα, εκτός 
από το συγκεκριµένο και περιορισµένο πλαίσιο που προβλέπεται για κοινοτική 
χρηµατοδότηση του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου ΕΑ που εγκρίθηκε βάσει του κεφαλαίου 
XVIII της συνθήκης ΕΚ ή του κεφαλαίου ΙΙ της συνθήκης της Ευρατόµ.  

Όταν οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση ΕΑΚ είναι επιλέξιµες εξ ολοκλήρου ή εν 
µέρει για ενίσχυση για άλλους σκοπούς, το κοινό τµήµα θα υπάγεται στο ευνοϊκότερο 
ανώτατο όριο βάσει των ισχυόντων κανόνων. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για ενισχύσεις 
που χορηγούνται σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις προκειµένου να προωθηθούν οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ.  

Οι ενισχύσεις για ΕΑΚ δεν θα αντιµετωπίζονται σωρευτικά µε στήριξη de minimis στο 
πλαίσιο των ίδιων επιλέξιµων δαπανών ώστε να µην παρακάµπτονται οι ανώτατες εντάσεις 
ενισχύσεων που καθορίζονται στο παρόν πλαίσιο. 

8. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

Σχετικά µε τις ενισχύσεις Ε&Α που αφορούν τα προϊόντα τα οποία απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ, και κατ’εξαίρεση των περιορισµών για την ένταση των 
ενισχύσεων ή των συµπληρωµατικών ποσοστών ενισχύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιτρέπει εντάσεις ενισχύσεων ως 100%, εφόσον 
τηρούνται, σε κάθε περίπτωση, οι ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις: 

–  Είναι γενικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο τοµέα ή υποτοµέα. 

–  Οι πληροφορίες για την έρευνα, και το σκοπό της, δηµοσιεύονται στο 
∆ιαδίκτυο, πριν από την έναρξη της έρευνας. Πρέπει να αναφέρονται οι 
ηµεροµηνίες κατά προσέγγιση για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τη 
δηµοσίευσή τους στο διαδίκτυο, καθώς και αναφορά ότι τα αποτελέσµατα θα 
διατίθενται δωρεάν. 

–  Τα αποτελέσµατα της έρευνας διατίθενται στο διαδίκτυο, για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών. Οι εν λόγω πληροφορίες θα δηµοσιεύονται στο 
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διαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη διαβίβασή τους στα µέλη οποιουδήποτε 
οργανισµού. 

–  Η ενίσχυση θα χορηγείται απευθείας στον ερευνητικό οργανισµό ή την 
οντότητα και δεν πρέπει να περιλαµβάνει την άµεση χορήγηση ενίσχυσης που 
δεν σχετίζεται µε έρευνα σε εταιρία που παράγει, επεξεργάζεται ή προωθεί 
αγροτικά προϊόντα, ούτε να παρέχει στήριξη τιµής σε παραγωγούς τέτοιων 
προϊόντων.  

Οι περιπτώσεις ενισχύσεων Ε&Α για προϊόντα του παραρτήµατος Ι που δεν πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις θα εξετάζονται βάσει των συνήθων κανόνων του παρόντος 
πλαισίου. 

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

9.1. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

Βάσει των απαιτήσεων του κανονισµού 659/1999 του Συµβουλίου43 και του κανονισµού 
794/2004 της Επιτροπής44, τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις στην 
Επιτροπή.  

Πέρα από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις, οι ετήσιες εκθέσεις για τα 
µέτρα ενίσχυσης ΕΑΚ πρέπει να περιλαµβάνουν για κάθε µέτρο ενίσχυσης, 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης ενίσχυσης βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος, τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

– όνοµα δικαιούχου· 

– ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο· 

– ένταση της ενίσχυσης· 

– τοµείς δραστηριότητας όπου αναλαµβάνονται τα ενισχυόµενα σχέδια.  

Στην περίπτωση συµπλεγµάτων καινοτοµίας, η έκθεση πρέπει επίσης να παρουσιάζει 
σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας του συµπλέγµατος και την αποτελεσµατικότητά του 
ως προς την προσέλκυση δραστηριότητας ΕΑΚ. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά µε τη χορηγούµενη ενίσχυση, ώστε να ελέγξει εάν τηρήθηκαν οι όροι 
της Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση της απόφασης.  

Οι ετήσιες εκθέσεις θα δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής.  

Για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος σε µεγάλες 
επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να εξηγούν στην ετήσια έκθεσή τους πως 
τηρήθηκε η δηµιουργία κινήτρων για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις επιχειρήσεις 
αυτές, ιδίως χρησιµοποιώντας τους δείκτες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
5.1.2 παραπάνω.  

                                                 
43  Κανονισµός ΕΚ αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της Συνθήκης, ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ.1. 

44  Κανονισµός ΕΚ αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού ΕΚ αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 140, 30.4.2004, σ. 1. 
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητα περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας 
των κρατικών ενισχύσεων στην Κοινότητα. Ειδικότερα, φαίνεται απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη, οι οικονοµικοί παράγοντες, τα ενδιαφερόµενα µέρη και η 
ίδια η Επιτροπή έχουν εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το κείµενο όλων των εφαρµοζοµένων 
καθεστώτων ενίσχυσης για ΕΑΚ.  

Κάτι τέτοιο µπορεί να υλοποιηθεί εύκολα µέσω της δηµιουργίας κατάλληλων συνδέσµων στο 
διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, εξετάζοντας καθεστώτα ενίσχυσης ΕΑΚ, η Επιτροπή θα ζητά 
συστηµατικά από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να δηµοσιεύουν  ολόκληρο το κείµενο όλων 
των τελικών καθεστώτων ενίσχυσης στο διαδίκτυο και να ανακοινώνουν την ηλεκτρονική 
διεύθυνση της δηµοσίευσης στην Επιτροπή. Το καθεστώς δεν θα µπορεί να εφαρµόζεται πριν 
τη δηµοσίευση των σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Εξάλλου, στις περιπτώσεις που οι ενισχύσεις ΕΑΚ χορηγούνται βάσει συστηµάτων 
ενισχύσεων που δεν υπάγονται στην υποχρέωση για µεµονωµένη κοινοποίηση και 
υπερβαίνουν:  

– για ενίσχυση σχεδίου45 και µελέτες βιωσιµότητας46, συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά 
επιχείρηση και σχέδιο [3 εκατοµµυρίων ευρώ]· 

– για όλα τα άλλα µέτρα, ποσό ενίσχυσης 1 εκατοµµυρίου ευρώ ανά επιχείρηση, ή για 
ενισχύσεις προς συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας47, ανά σύµπλεγµα. 

Τα κράτη µέλη πρέπει, εντός 20 εργάσιµων ηµερών από την χορήγηση της ενίσχυσης από τις 
αρµόδιες αρχές, να υποβάλουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες στο έντυπο που 
παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος πλαισίου. Η Επιτροπή θα διαθέτει συνοπτικές 
πληροφορίες στο κοινό µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
(http://europa.eu.int/comm/competition/). 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι διατηρούνται λεπτοµερή µητρώα σχετικά µε τη χορήγηση 
ενισχύσεων για όλα τα εν λόγω µέτρα. Τα µητρώα αυτά που πρέπει να περιέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι µέγιστες επιτρεπόµενες 
εντάσεις των ενισχύσεων για τα επιλέξιµα κόστη, πρέπει να διατηρούνται για δέκα έτη από 
την ηµεροµηνία χορήγησης των ενισχύσεων. 

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη µέλη να υποβάλουν τις πληροφορίες αυτές ώστε να 
προβεί στην αξιολόγηση της επίδρασης του παρόντος πλαισίου τρία έτη µετά την έναρξη 
ισχύος του48.  

9.2. Κατάλληλα µέτρα 

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη µέλη βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, 
τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα για τα υφιστάµενα καθεστώτα ερευνητικών και αναπτυξιακών 
ενισχύσεων: 

                                                 
45  Βλ. σηµείο 5.2.1. 

46  Βλ. σηµείο 5.2.1. 

47  βλ. σηµείο 5.2.8. 

48  Στη διαδικασία αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να συνδράµουν την Επιτροπή υποβάλλοντας τις εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις τους για τα σχέδια και τα µεµονωµένα µέτρα. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

 42

Προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου, τα κράτη µέλη 
πρέπει να τροποποιήσουν, όπου είναι απαραίτητο, τα εν λόγω καθεστώτα ώστε να τα 
ευθυγραµµίσουν µε το παρόν πλαίσιο εντός 12 µηνών µετά την έναρξη ισχύος του, 
εξαιρουµένης της υποχρέωσης υποβολής λεπτοµερέστερων ετήσιων εκθέσεων και της 
διευρυµένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων για ορισµένα σχέδια που πρέπει να 
εφαρµοστούν για τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων εντός 6 µηνών µετά την έναρξη 
ισχύος του. 

Τα κράτη µέλη καλούνται να συµφωνήσουν ρητά και άνευ όρων µε τα προτεινόµενα 
κατάλληλα µέτρα εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος πλαισίου. 
Αν ορισµένα κράτη µέλη δεν απαντήσουν, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι τα εν λόγω κράτη 
µέλη δεν συµφωνούν µε τα προτεινόµενα µέτρα. 

9.3. Έναρξη ισχύος, εγκυρότητα και αναθεώρηση 

Tο παρόν πλαίσιο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη µέρα του δεύτερου µήνα µετά τη 
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αντικαταστήσει 
το κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη. 

Θα πάψει να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου [2013]. Μετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, η 
Επιτροπή µπορεί να το τροποποιήσει πριν από την ηµεροµηνία αυτή για σοβαρούς λόγους 
σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού ή την πολιτική έρευνας ή προκειµένου να λάβει 
υπόψη άλλες κοινοτικές πολιτικές ή διεθνείς δεσµεύσεις. Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε 
επανεξέταση του πλαισίου τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του. 

Η Επιτροπή θα εφαρµόσει το παρόν πλαίσιο σε όλα τα κοινοποιηθέντα σχέδια ενισχύσεων 
για τα οποία πρέπει να λάβει αποφάσεις µετά τη δηµοσίευση του πλαισίου στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα, ακόµη και αν τα σχέδια κοινοποιήθηκαν πριν από τη δηµοσίευσή της. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισµό των εφαρµοστέων κανόνων 
για την αξιολόγηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης (consecutio legis)49, η Επιτροπή θα 
εφαρµόσει στην περίπτωση µη κοινοποιηθεισών ενισχύσεων, 

– το παρόν πλαίσιο αν η ενίσχυση χορηγήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του· 

– το πλαίσιο που ίσχυε όταν χορηγήθηκε η ενίσχυση σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

                                                 
49  ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριών για τις ενισχύσεις βάσει της 
διευρυµένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων (σηµείο 9.1) 

 
(1) Ενίσχυση υπέρ (επωνυµία της/των επιχείρησης(ων) που λαµβάνει την ενίσχυση, 

ΜΜΕ ή µη): 

(2) Αναφορά καθεστώτος ενισχύσεων (αναφορά της Επιτροπής ή των υφιστάµενων 
καθεστώτων βάσει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση): 

(3) ∆ηµόσια/ες οντότητα/τες που χορηγούν την ενίσχυση (ονόµατα και στοιχεία των 
χορηγουσών αρχών): 

(4) Κράτος µέλος όπου πραγµατοποιείται το σχέδιο: 

(5) Είδος σχεδίου ή µέτρου: 

(6) Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου ή του µέτρου: 

(7) Όπου ισχύει, επιλέξιµα κόστη (σε ευρώ): 

(8) (Ακαθάριστο) προεξοφληµένο ποσό της ενίσχυσης (σε ευρώ): 

(9) Ένταση της ενίσχυσης (σε % ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης): 

(10) Προϋποθέσεις που συνδέονται µε την καταβολή της προτεινόµενης ενίσχυσης (αν 
υπάρχουν): 

(11) Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του σχεδίου ή του µέτρου: 

(12) Ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης: 
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