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Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκό Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ
Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, Αττικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Για πρώτη φορά προκηρύσσεται ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση
στην επιχειρηματική καινοτομία ως απαραίτητο εργαλείο για την
επίτευξης της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία προστιθέμενης
αξίας για την επιχείρηση.

2. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το
βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα
σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups. Έτσι μέσω του
προγράμματος δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης :
α) υπό σύσταση επιχειρήσεων,
β) νεοσύστατων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που δεν έχουν ‘’κλείσει’’
μία διαχειριστική χρήση από την ημερομηνία σύστασής τους) και
γ) νέων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που έχουν ‘’κλείσει’’ από μία
έως και πέντε διαχειριστικές χρήσεις από την ημερομηνία σύστασής
τους).

3. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να
ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους τους κλάδους της
μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους
κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά
χαρακτηριστικά.

4. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών
και δαπανών. Iδιαίτερα για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες
επιχειρήσεις επιχορηγεί και λειτουργικές δαπάνες.
Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας
μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε
όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη
εμπορευματοποίηση.
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5. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει
να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι
ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από
οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη
νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.

6. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν
σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται
σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην
αγορά.

7. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% σε ολόκληρη την
Ελληνική Επικράτεια.

8. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από
την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως
καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες,
οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνα
και ανάπτυξης.

9. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που
επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των
επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός
υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».

10. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αντικειμενικής αξιολόγησης
δύναται εφόσον καταστεί αναγκαίο η δυνατότητα της Επιτροπής
Αξιολόγησης του προγράμματος να καλεί τον υποψήφιο επενδυτή
να παρουσιάσει «δια ζώσης» το επιχειρηματικό σχέδιο στα μέλη
της Επιτροπής.

11. Δεν απαιτείται ως προϋπόθεση συμμετοχής η τεκμηρίωση της
ιδίας συμμετοχής καθώς και η υποχρεωτική κάλυψή της με αύξηση
του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης για την
υλοποίηση του έργου της.
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12. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των
έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και
η υλοποίηση στόχων.

13. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των
επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την
οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

14. Διασφαλίζεται η συνεχής χρηματορροή με την χρήση
«κυλιόμενης» εγγυητικής επιστολής.

15. Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης μετά
την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

16. Υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής σε σύγχρονα
εργαλεία χρηματοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα
και ικανοποιηθούν οι στόχοι που περιγράφονται στο επενδυτικό
σχέδιο της επιχείρησης.

Πληροφορίες

α) στους δικτυακούς τόπους :
 του ΥΠΑΑN (www.ypoian.gr, www.startupgreece.gr),
 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr ),
 της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
 της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
 του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr)

β) Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη Θεσσαλονίκης,  τηλ.
2310-480000, ιnfo@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr)

γ) Στα Επιμελητήρια της Κεντρικής  και Δυτικής Μακεδονίας και την
ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη) καθώς
και τους διαδικτυακούς τους τόπους.
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δ) Στις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των
οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

ε) Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.


