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«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
 

 
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 
ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ 

 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

Δικαίωμα 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. 

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και 
να ιδρύονται με κατ' ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, 
από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-
01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24/05/2011) 

 

 ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

Δικαίωμα 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   

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση  της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως 
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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:   

-  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.   

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 - 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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.   

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Το συνολικό ποσοστό  ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% για 
ολόκληρη  την  επικράτεια  για  επενδυτικά  σχέδια  που  αφορούν  όλες  τις  επιλέξιμες 
επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος. 
 

 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον) 25% 

Δημόσια Χρηματοδότηση 60% 

Τραπεζική Συμμετοχή (μη 
υποχρεωτική)   

Το υπόλοιπο ποσοστό 
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ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ: 
 

 
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 
 

45 % 

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 

20% 

9.  Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού 
Φακέλου 

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).    
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
Προκήρυξης (24-05-2011) του παρόντος προγράμματος 

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 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 01-08-
2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-09-2011 ώρα 14:00 
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