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Με τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής. 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 
 

� Σκοπός του Προγράµµατος 

 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επιχειρηµατικών προτάσεων µε κύρια χαρακτηριστικά την 
καινοτοµία και την υψηλή ποιότητα της επιχειρηµατικής οµάδας (παραγωγικές δεξιότητες, 
επιχειρηµατικό ταλέντο, υψηλό/κατάλληλο µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του αντικειµένου 
κ.τ.λ.), καθώς επίσης την επιδίωξη εισόδου στις διεθνείς αγορές και τη προώθηση της πράσινης 
ανάπτυξης και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας (51% µετοχών και διεύθυνση της επιχείρησης). 
 
Ειδικότερα: 
 
� Ενισχύεται η δηµιουργία/ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να 

µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη/κατοχυρωµένη, αλλά έως τώρα µη 
εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηµατική καινοτοµία. 

� Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις), οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών 
υπό τη µορφή της εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την 
επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής 
διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. 

 
� Φορείς Υλοποίησης του Προγράµµατος 
 
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (∆/ΜΜΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα «ΕΦΕΠΑΕ». Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως 
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 
ΕΣΠΑ. Στις Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας την ευθύνη διαχείρισης εκ µέρους 
του ΕΦΕΠΑΕ έχει ο εταίρος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. 
 

� ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος 

 

α) 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 σε επιλέξιµους 
κλάδους του Προγράµµατος, όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ ως προσαρµόστηκε µε το παράρτηµα του κανονισµού 800/2008 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

• 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 (από ιδρύσεώς τους) θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό 
την µορφή εµπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ή ατοµικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού  
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συνεταιρισµού και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της 
αναλογούσας επιχορήγησης. 

 

• Επίσης οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, 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 (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 
2012 από 1-1-2011) µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος, και να τηρούν βιβλία 
Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Τα άτοµα 
αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να µην αποτελούν µέλος αγροτικής οικογένειας και να 
µην είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Επίσης από το πρόγραµµα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 
αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).  

 

• Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο /α συµµετέχει/ ουν 
µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται 
αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιµα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιµοι εταίροι), τα 
οποία σύµφωνα µε τα ανωτέρω πριν τη υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.  

 
   Για το υπόλοιπο 49% του µετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται µόνο:   
 

• η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό 
µέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου..  

• η συµµετοχή φυσικών προσώπων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου 
για κάθε διακριτή συµµετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα (συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και µετά την 01-01-2010 
και µέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να µετέχουν 
στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.  

 

β) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν και οι νεοσύστατες (επιχειρήσεις οι οποίες κατά την 
υποβολή της πρότασης (ή την προκήρυξη του προγράµµατος) έχουν ήδη κάνει έναρξη 
επιτηδεύµατος (ατοµική επιχείρηση) ή θεώρηση / δηµοσίευση καταστατικού και έναρξη 
οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά δεν έχουν ακόµα κλείσει µία πλήρη διαχειριστική χρήση)  
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 Ευρωπαϊκής 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. 

 
• Επίσης οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, 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 (για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 
2012 από 1-1-2011) µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος, και να τηρούν βιβλία 
Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Τα άτοµα 
αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να µην αποτελούν µέλος αγροτικής οικογένειας και να 
µην είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Επίσης από το πρόγραµµα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 
αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).  
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• Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο /α συµµετέχει/ ουν 
µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται 
αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιµα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιµοι εταίροι), τα 
οποία σύµφωνα µε τα ανωτέρω πριν την υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.  

 
   Για το υπόλοιπο 49% του µετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται µόνο:   
 

• η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό 
µέχρι 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου..  

• η συµµετοχή φυσικών προσώπων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου 
για κάθε διακριτή συµµετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα (συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και µετά την 01-01-2010 
και µέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να µετέχουν 
στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.  

 
γ) 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 (Παράρτηµα Ι), 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(αντίστοιχα για τα 
επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν το 2012 έως τις 31/12/2011 να έχουν κλείσει από 
τουλάχιστον µία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Επίσης, να επιδιώκουν (α) 
την ανάπτυξη / διάθεση / εµπορευµατοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών µη αξιοποιηµένης 
γνώσης / τεχνογνωσίας ή/και, (β) την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων / 
υπηρεσιών τους ή / και, (γ) την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική 
διαδικασία  / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια µέσου της υλοποίησης και εφαρµογής 
καινοτόµων ιδεών.  

 
Για τις ανάγκες του προγράµµατος (και µόνο) χαρακτηρίζεται ως νέα, µια επιχείρηση που 
έχει κλείσει από µία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.   

 
 
� Τυπικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής  
 
Σε σχέση µε τους ∆ικαιούχους του προγράµµατος επισηµαίνονται τα κάτωθι : 
 

• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη νεοσύστατη ή νέα επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται ήδη σε 
επιλέξιµη οικονοµική δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει να κάνει 
έναρξη νέας δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, µε αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, 
που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆, πριν την υποβολή της 
πρότασης ή, το αργότερο, πριν την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.  

 
 

• Κάθε νεοσύστατη και νέα επιχείρηση για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
πληρεί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 
� Να είναι πολύ µικρή και µικρή επιχείρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρµόστηκε µε το παράρτηµα του κανονισµού 800/2008 της 
Επιτροπής  

� Να µην είναι προβληµατική  
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� 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 µην 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 (π.χ. βεβαίωση 
των αρµοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση ή της 
έκδοση νέας αδείας) όπου αυτό απαιτείται.     

� Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 

� Να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται). 

 

 
• Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο µέχρι 

την εκταµίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 

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

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

•••• να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη, 
•••• να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, 
•••• να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται). 

 
 
 

Επίσης:  

 

• Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση στο παρόν πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα, οι προτάσεις στις 
οποίες η επιχείρηση συµµετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων 
προσώπων ή εταιριών.  

 

• Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα νέας υποβολής σε επόµενους 
κύκλους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και λήψης ενίσχυσης δεν επιτρέπεται η 
υποβολή νέων προτάσεων (άπαξ ενίσχυση).  

 

• Εξαιρούνται, (συνεπώς είναι µη επιλέξιµες) οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης) καθώς επίσης κοινοπραξίες 
(παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) και οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.  

 

• Αποκλείονται τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, 
σύλλογοι, ΟΤΑ, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί  κ.α.  

 

 

� Προϋπολογισµός Προγράµµατος - ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30.000.000€ µε 
συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή. Η δηµόσια δαπάνη κατανέµεται κατά 60% δηλ. 18.000.000€ 
για τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή 
από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000€ για τα 
επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
παρόντος.  Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της 
∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε € 8.000.000,00 ενώ στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας ο 
διαθέσιµος προϋπολογισµός της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε €1.000.000,00. 
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Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού σε κάποια από τις παραπάνω δύο 
κατηγορίες, το αδιάθετο ποσό θα µεταφέρεται στην άλλη κατηγορία σύµφωνα µε τις παραπάνω 
αναλογίες και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης.  
 
Το πρόγραµµα διέπεται από τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 1998/2006 (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας De 
Minimis) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την 
επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιµες επενδυτικές δραστηριότητες.  
  

� Προϋπολογισµός Έργων 

 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» ενισχύονται έργα ύψους 
επένδυσης :  
 
• 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια µεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά 
σχέδια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς – κλάδους (36, 37, 38, και 39) (NACE 2008), 
και 
• 20.000€ έως 200.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους 
επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
 
 

� Επιλέξιµες Ενέργειες - ∆απάνες 

Οι επιλέξιµες ενέργειες που περιλαµβάνονται ενδεικτικά σε κάθε κατηγορία είναι: 
 

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 
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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 

40% 

10. Λειτουργικές ∆απάνες**  5% και µέχρι 12.000,0€ 

** (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει µία  
πλήρη διαχειριστική χρήση)   
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινή αποκλεισµού, η κατανοµή του προϋπολογισµού έκαστης πρότασης στις 
επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:  

{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ) 
 
 
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών για τον πρώτο κύκλο του προγράµµατος ορίζεται η 
ηµεροµηνία προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος (24-05-2011). Για όλους τους επόµενους 
κύκλους ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής έκαστου κύκλου, όπως αυτή 
ορίζεται στον οδηγό του προγράµµατος. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.  
 
 
Στόχοι 
 
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί 
τους στόχους του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή το 
αργότερο 1 χρόνο µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα  πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσµευσή της µε την υποβολή του 
Επενδυτικού Σχεδίου και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράµµατος. Η µη 
επίτευξη των στόχων επιφέρει την περικοπή του 10% της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης. 
 
 
� Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της 
απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα 
υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του 
έργου.  
 

� Υποβολή Προτάσεων  

Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ µέσω του δικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) 
ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής σε έναν από τους 
τόπους υποβολής που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Η υποβολή της έντυπης µορφής 
θα γίνεται στον φορέα που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική υποβολή.   
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Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για τον πρώτο κύκλο του προγράµµατος ξεκινά στις 
15 Ιουλίου 2011 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεµβρίου 2011. 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής, και για κάθε έτος (κύκλος του 
προγράµµατος), η ετήσια περίοδος υποβολής / αξιολόγησης ορίζεται ως εξής:  
 

• Ετήσια περίοδος (ηλεκτρονικής) υποβολής: : από την 07η Μαΐου (έναρξη) έως και 30η Ιουνίου 
έκαστου έτους (1,5 µήνες). 

• Ετήσια περίοδος Αξιολόγησης: από 1η Ιουλίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου έκαστου έτους (3 
µήνες). 

 
Οι προτάσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των 
προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της 
έντυπης υποβολής της πρότασης, υπερισχύει το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
 
  
� Χρήσιµες Επισηµάνσεις για τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος µετά την 

υποβολή της πρότασης 
 
1.Αξιολόγηση 
 
� Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής 

& ∆υτικής Μακεδονίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). 
� Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ. (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & 

∆υτικής Μακεδονίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). 
� Ηλεκτρονική αξιολόγηση των Προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το Μητρώο 

αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτοµερώς στον Οδηγό του 
Προγράµµατος. 

� Εξέταση των αξιολογηθεισών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την οριστικοποίηση του τελικού προϋπολογισµού της πρότασης. 

� Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά  στα 
οποία φαίνονται, µεταξύ των  άλλων, η τελική βαθµολογία των προτάσεων και ο πίνακας µε τις 
επιλέξιµες και µη επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση επιχειρήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
 

2. Χρηµατοδότηση 
 
α) Προκαταβολή 
 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή µέχρι το 50% της 
συνολικά αντιστοιχούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ 
του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 
 
β) Ενδιάµεσες καταβολές 
 
� Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου 

και πιστοποίησης του οικονοµικού και του αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ 
ΕΦΕΠΑΕ (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), οπότε 
ορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 
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γ) Αποπληρωµή 
 
� Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου 

και πιστοποίηση από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ. (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & ∆υτικής 
Μακεδονίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζονται το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του και η επίτευξη των στόχων του. Τέλος, 
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη 
δηµόσια χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του προγράµµατος. 

 
 
� Πληροφορίες 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, το έντυπο υποβολής 
όπως και τα έντυπα του προγράµµατος, οι υποψήφιοι επενδυτές των Περιφερειών της Κεντρικής 
και ∆υτικής Μακεδονίας µπορούν να απευθύνονται/ενηµερώνονται από: 
 
α) τους δικτυακούς τόπους : 

• του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  

• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr ), 

• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),  

• του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ), 

• του ΚΕΠΑ (www.e-kepa.gr) 
 

β) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρµη Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310-480000, ιnfo@e-
kepa.gr, www.e-kepa.gr) 
 
γ) Από τα Επιµελητήρια της Κεντρικής  και ∆υτικής Μακεδονίας και την ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ- Παράρτηµα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας στην 
Κοζάνη) καθώς και τους διαδικτυακούς τους τόπους. 
 
δ) Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, της Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 
 
ε) Από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300. 
 
 
 
 
 
 
 


