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«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 
 

 Προδηµοσίευση του Προγράµµατος  
 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Το  Πρόγραµµα «ΝΕΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»  στοχεύει   στην  
δηµιουργία  και  την  ενίσχυση  καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας  ως ισχυρής και 
ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και  υπηρεσίες  
υψηλής  προστιθέµενης  αξίας,  µε  ενσωµάτωση  γνώσης,  ποιότητα  και  
περιβαλλοντική ευαισθησία.  
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€. 
 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 

• ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

∆ικαίωµα  συµµετοχής  στο Πρόγραµµα  έχουν  όλα  τα  φυσικά πρόσωπα  
ανεξαρτήτως φύλου  τα  οποία  έχουν  συµπληρώσει  το 18ο  έτος  της  ηλικίας  τους  
κατά  την ηµεροµηνία  υποβολής  της  επενδυτικής  πρότασης  και  τα  οποία  
επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές  και πολύ µικρές  επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται 
σύµφωνα µε τη Σύσταση  της  Επιτροπής 2003/361/ΕΚ  ως  προσαρµόστηκε  µε  το  
παράρτηµα  του κανονισµού 800/2008  της  Επιτροπής.  Η  απαίτηση  αυτή  αφορά  
στο σύνολο των εταίρων ή µετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα. 

Οι  επιχειρήσεις  αυτές  υποχρεωτικά  θα συσταθούν  και  θα  έχουν  ηµεροµηνία  
έναρξης δραστηριότητας  µετά  την  ηµεροµηνία  προκήρυξης  του  προγράµµατος,  µε  
σκοπό  τη εµπορική  αξιοποίηση –  διάθεση  καινοτοµικών  ιδεών  ή  µη  αξιοποιηµένης 
επιστηµονικής,  τεχνολογικής   ή  και  µη-τεχνολογικής  εµπειρίας /  γνώσης  και 
υποχρεωτικά  θα  έχουν  την  µορφή  εµπορικής  εταιρείας (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.,  Ε.Ε.)  
ή ατοµικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισµού το αργότερο µέχρι την πρώτη 
εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

• ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

∆ικαίωµα  συµµετοχής  στο  Πρόγραµµα  έχουν  επίσης  και  οι  νεοσύστατες  µικρές  
και πολύ  µικρές  επιχειρήσεις  όπως  αυτές  ορίζονται  στη  Σύσταση  της  Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ  ως  προσαρµόστηκε  µε  το  παράρτηµα  του  κανονισµού 800/2008  της 
Επιτροπής, εταιρικού / εµπορικού χαρακτήρα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης 
Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές 
επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες  κατά  το  έτος  
υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας 
αλλά δεν έχουν συµπληρώσει µία πλήρη διαχειριστική χρήση. Ελλείψει διαχειριστικών  
χρήσεων και στοιχείων, οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται ως υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις.   

Εξαιρούνται και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και συνεπώς  είναι µη επιλέξιµες  οι  
επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης 
franchising.   

 

• ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν νέες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση  της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρµόστηκε µε 
το παράρτηµα του κανονισµού 800/2008 της Επιτροπής, εταιρικού/εµπορικού 
χαρακτήρα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία  ή  
Ετερόρρυθµη  Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές  επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες:   

 



 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 
 

τηλ. 210.3603378 | φαξ. 210.3603379 
www.allaboutbusiness.gr | info@allaboutbusiness.gr 

 

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»     2 
 

-  Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2011 θα πρέπει, µέχρι και την 
31-12-2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον µία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και να επιδιώκουν 

(α) την  ανάπτυξη /  διάθεση / εµπορευµατοποίηση  νέων  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  
µη  αξιοποιηµένης  γνώσης /τεχνογνωσίας   

(β)  την  επέκταση /  ριζική  διαφοροποίηση  των  προϊόντων /υπηρεσιών τους 

(γ) την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική  διαδικασία  / 
διαδικασία  παροχής  υπηρεσιών τους, δια µέσου της υλοποίησης και εφαρµογής 
καινοτόµων ιδεών.   

-  Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται  εντός  του 2012  θα πρέπει, µέχρι  και  την 
31-12-2011  να  έχουν  κλείσει  από  τουλάχιστον  µία (1)  έως  και  πέντε (5)  πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και οµοίως για τα υπόλοιπα έτη που θα διαρκέσει το πρόγραµµα.  

ΌΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Για τις ως άνω περιπτώσεις η επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση θα πρέπει να πληροί 
και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:   

• Να είναι πολύ µικρή και µικρή επιχείρηση, που απασχολεί από 0 έως 50 άτοµα 
(εκφραζόµενα  σε  Ετήσιες Μονάδες  Εργασίας (ΕΜΕ)  και  το όριο  του  κύκλου  
εργασιών  τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου  
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια EUR  

• Να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),  

• Να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να µη 
αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση 
ενίσχυσης 

• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να είναι φορολογικά και 
ασφαλιστικά ενήµερη  

• Να λειτουργεί νοµίµως έχοντας στην επωνυµία της εν ισχύ άδεια λειτουργίας για τη 
δραστηριότητά της ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία της  

• Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στο πλαίσιο  της  Προγράµµατος «ΝΕΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»  
ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από:   
 

• €30.000 έως €300.000 ευρώ  για  επενδυτικά  σχέδια  µεταποιητικού 
χαρακτήρα  καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που  δραστηριοποιούνται  
στους τοµείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008)  

• €20.000 έως   €200.000  ευρώ  για  τα  επενδυτικά  σχέδια  που 
δραστηριοποιούνται σε όλους  τους υπόλοιπους  επιλέξιµους κλάδους 
οικονοµικών δραστηριοτήτων του παρόντος.   

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Το συνολικό ποσοστό  ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% για 
ολόκληρη  την  επικράτεια  για  επενδυτικά  σχέδια  που  αφορούν  όλες  τις  επιλέξιµες 
επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος. 
 

 «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (κατά 
περίπτωση) 

50% 

Τραπεζική Συµµετοχή (µη 
υποχρεωτική)   

Το υπόλοιπο ποσοστό 
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ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ:  
Πίνακας 1:  Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Πρόταση)  

Α/Α  Κατηγορία Ενέργειας - ∆απάνης 
Μέγιστο  επιλέξιµο  ποσοστό  στον  
προϋπολογισµό του έργου  

1. Κτιριακά / ∆ιαµόρφωση κτιρίων και  
χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις 

25% 

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός 
Εξοπλισµός 

80% 

3.  Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 
 

40 % 

4.  Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών 
– Πνευµατικής Ιδιοκτησίας /  Χρήση  και  

Προστασία  δικαιωµάτων βιοµηχανικής και 
πνευµατικής  ιδιοκτησίας / Μεταφορά 

τεχνογνωσίας 

40% 

5. Σχεδιασµός  και  πιστοποίηση  
προϊόντων,  υπηρεσιών και  διαδικασιών /  
Πιστοποίηση  ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων 

25% 

6. ∆απάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, 
Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής 

Υποστήριξης 
 

� 20% Για δαπάνες που  αντιστοιχούν  
σε εξειδικευµένες µελέτες και  εν 
γένει στοχευµένες  συνεργασίες /  
συνέργιες παν/κών ιδρυµάτων, 
ερευνητικών και τεχνολογικών 
κέντρων,  εξειδικευµένων κέντρων ή  
φορέων  τεχνικής–επιστηµονικής 
υποστήριξης, επί τη βάσει 
συµφώνου συνεργασίας  
κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ 

� 10 %και µέχρι του ποσού των 
20.000 € για δαπάνες που 
αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες 
ενέργειες της κατηγορίας 

7.  ∆απάνες προβολής & επικοινωνίας 20% 

8.  Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού  
και ανθρωπίνων πόρων 

10% 

9.  Ανάπτυξη Πρωτοτύπων 20% 
10.  Λειτουργικές ∆απάνες** 5% και µέχρι 12.000,0€ 

 
**  (Μόνο  για  τις  υπό  ίδρυση  επιχειρήσεις  και  τις  νεοσύστατες  επιχειρήσεις  που  
δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση).    

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το πρόγραµµα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» θα υλοποιηθεί από τη 
Γενική  Γραµµατεία  Βιοµηχανίας -  ∆ιεύθυνση  Μικρών  και  Μεσαίων  Επιχειρήσεων 
(∆/ΜΜΕ)  και  τον  Ενδιάµεσο  Φορέα  του   Επιχειρησιακού   Προγράµµατος  
Ανταγωνιστικότητα   και  Επιχειρηµατικότητα «ΕΦΕΠΑΕ»   σύµφωνα  µε  τη  σχετική 
απόφαση  εκχώρησης. Οι  δύο  αυτοί φορείς  θα  λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς 
∆ιαχείρισης (ΕΦ∆)  µε  βάση  το  νοµοθετικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  υλοποίηση  του 
ΕΣΠΑ.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ηµεροµηνίες υποβολής θα καθορισθούν µε την επίσηµη ανακοίνωση του 
προγράµµατος. 
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