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Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) InoFA – 
Φάση 2:  Υποβολή προτάσεων μελών για
χρηματοδότηση 

Η πρόσκληση αφορά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες

μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία,

Ι.Κ.Ε και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση σύμφωνα με το ν. 4430/2016 όπως ισχύει. Για τις προτάσεις

στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής, όπως η δική μας, επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίοι/ες λειτουργούν

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημοσία Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των προτάσεών μας δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα 0,5 εκ. €. Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημοσία Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), των

επιχορηγουμένων ενεργειών για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 € και

να υπερβαίνει τις 100.000€.

Πριν από λίγες μέρες η ΓΓΕΤ ανακοίνωσε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης έργων της 2ης φάσης:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs


Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ

Ενισχύσεις για διαδικαστική́ και οργανωτική́ καινοτομία

Ενισχύσεις για συμμετοχή́ ΜΜΕ σε εκθέσεις

Η ένταση της ενίσχυσης για κάθε δράση αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 26

Φεβρουαρίου 2021.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό θα πρέπει να αρχίσουμε πολύ γρήγορα να δουλεύουμε τις ιδέες που μπορεί να

έχετε ώστε να μπορέσουμε έγκαιρα να γράψουμε τις αντίστοιχες προτάσεις. Στο cluster που όλοι μας

δημιουργήσαμε, φροντίσαμε να αντιπροσωπεύονται όλες οι κατηγορίες πιθανών εμπλεκόμενων στην

αγροδιατροφική αλυσίδα, τόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι όπως παραγωγοί, συσκευαστήρια, διανομείς και σημεία

λιανικής πώλησης όσο και όσοι προσφέρουν υλικά και υπηρεσίες στους παραπάνω. Η γεωγραφική εξάπλωση

των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας μας καταλαμβάνει όλη τη χώρα. Μία εκτενής λίστα και

χάρτης με όλους τους εμπλεκόμενους επισυνάπτεται στην παρούσα επικοινωνία.

Η φιλοσοφία της υποβολής των προτάσεων είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες στο cluster να αναπτύξουν

λύσεις συνεργαζόμενοι με τα άλλα μέλη του οι οποίες θα προχωρήσουν τις επιχειρήσεις τους ένα βήμα

μπροστά σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι δε πολύ θετικό το γεγονός ότι η ιδέα, το

πρόβλημα προς επίλυση, η προτεινόμενη λύση επαφίεται στα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού

Καινοτομίας. Με βάση τα παραπάνω θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με

καθέναν ξεχωριστά και να κάνουμε και πιο μεγάλες συναντήσεις μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας (zoom,

skype κλπ) ώστε να είμαστε σε θέση γρήγορα και αποτελεσματικά αφενός να καταγράψουμε τα ζητήματα που

αφορούν τους κρίκους της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας και αφετέρου να αναζητήσουμε πιθανές λύσεις μέσα

από το πλούσιο πορτφόλιο δεξιοτήτων και γνώσεων των μελών του cluster. Για κάθε ερώτηση η διευκρίνιση θα

χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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