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Ενθμερωτικό Σθμείωμα για το Πρόγραμμα «Νζα – Καινοτομικι 
Επιχειρθματικότθτα» του ΕΣΠΑ 

 

 
Το Πρόγραμμα για τθ «Νζα – Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα» του 
ΕΣΠΑ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 30 εκ. €, αποτελεί ζνα ιδιαίτερα 
ευζλικτο επιχειρθματικό εργαλείο και αφορά επιχειρθματικά ςχζδια 
φυςικϊν προςϊπων (ανεξαρτιτωσ φφλου και θλικίασ) ι επιχειριςεων, 
που ζχουν κλείςει ζωσ και πζντε πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ και 
επιδιϊκουν τθν εμπορικι αξιοποίθςθ καινοτομικϊν ιδεϊν με μία ι 
περιςςότερεσ από τισ παρακάτω μορφζσ: 
 

 τθν εμπορικι διάκεςθ νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν,  

 Τθν επζκταςθ/διαφοροποίθςθ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν 
τουσ,  

 Τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τθσ διαδικαςίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιοφν. 

 
Ανάμεςα ςτισ ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ του Προγράμματοσ «Νζα – 
Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα» ςε ςχζςθ με παλαιότερα αντίςτοιχα 
προγράμματα ςυμπεριλαμβάνονται οι εξισ: 
 

1. Το μεγάλοσ εφροσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που μποροφν να 
ενιςχυκοφν, που περιλαμβάνει τουσ κλάδουσ τουσ κλάδουσ τθσ 
μεταποίθςθσ, τθσ «πράςινθσ» οικονομίασ και πολλοφσ από τουσ 
κλάδουσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν με εν δυνάμει καινοτομικά 
χαρακτθριςτικά.  

2. Το πρόγραμμα παρζχει ζνα ευρφτατο πεδίο επιλζξιμων ενεργειϊν 
και δαπανϊν. Με τθ ςωςτι χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ, ο 
επιχειρθματίασ μπορεί να πετφχει τθ ςυνολικι υποςτιριξθ ενόσ 
εγχειριματοσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ του, από ιδζα ζωσ 
πλιρθ εμπορευματοποίθςθ. 

3. Δεν δίνεται ζμφαςθ ςτο τι κάνει μια επιχείρθςθ, αλλά ςτο τι κζλει 
να κάνει. Η λογικι από τθν οποία διακατζχεται το πρόγραμμα 
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είναι ότι «μια καλι επιχειρθματικι ιδζα μπορεί να προζρχεται 
από οπουδιποτε», δίνοντασ ζτςι ελευκερία και ευελιξία για τθ 
ςτιριξθ νζων επενδυτικϊν ςχεδίων από όπου κι αν προζρχονται.  

4. Η ενίςχυςθ νζων επιχειρθματιϊν και επιχειριςεων αποτελεί το 
βαςικό ςθμείο αναφοράσ του Προγράμματοσ, καλφπτοντασ ζνα 
ςθμαντικό κενό ςτιριξθσ, προωκϊντασ τα startups. 

5. Το πρόγραμμα ζχει διαρκι και μόνιμο χαρακτιρα, δθλαδι δεν 
ςταματά ςτον πρϊτο κφκλο υποβολισ προτάςεων αλλά 
υλοποιείται ςε ετιςια βάςθ, παρζχοντασ ζνα διαρκζσ εργαλείο 
ςτιριξθσ ςτθν αγορά.  

6. Για πρϊτθ φορά θ ζννοια τθσ καινοτομίασ διαφοροποιείται από 
τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι τεκμθρίωςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι 
ωσ καινοτομικζσ μποροφν να κεωροφνται και άλλεσ προτάςεισ και 
ιδζεσ, οι οποίεσ δεν είναι απαραίτθτα αποτζλεςμα επιςτθμονικισ 
ζρευνα και ανάπτυξθσ. 

7. Ειςάγεται ζνα νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ καινοτομίασ που 
επιτρζπει τθ ςυςτθμικι αντιμετϊπιςθ και αξιολόγθςθ των 
επενδυτικϊν προτάςεων πάνω ςτθν αρχι: «ιδζα – ςχεδιαςμόσ 
υλοποίθςθσ – υλοποίθςθ – αγορά». 

8. Ειςάγεται θ ζννοια τθσ παρακολοφκθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των ζργων (follow up) και επιβραβεφονται τα  κετικά 
αποτελζςματα και θ υλοποίθςθ ςτόχων. 

9. Μειϊνεται ουςιαςτικά θ γραφειοκρατία, με τθν απλοποίθςθ των 
επίςθμων ‘χαρτιϊν’ που ηθτοφνται, τουλάχιςτον ςτθ φάςθ πριν 
τθν οριςτικι ζνταξθ των ενδιαφερομζνων ςτο πρόγραμμα.  

 

Πλαίςιο Υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ «Νζα Καινοτομικι 
Επιχειρθματικότθτα» 

 

1. Ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ από 30.000 
ζωσ 300.000 € για το τομζα τθσ μεταποίθςθσ ι από 20.000 ζωσ 
200.000 € για τα επενδυτικά ςχζδια που δραςτθριοποιοφνται ςε 
όλουσ τουσ υπόλοιπουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων.  

2. Το ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτο 50% των επιλζξιμων 
δαπανϊν για ολόκλθρθ τθν επικράτεια.  

3. Στισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ καλφπτεται ζνα ευρφ φάςμα ενεργειϊν, 
όπωσ:  

 Μθχανολογικόσ και Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ  

 Πλθροφορικι / τθλεπικοινωνίεσ  
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 Κατοχφρωςθ – Τροποποίθςθ Πατεντϊν – Πνευματικισ 
Ιδιοκτθςίασ / Χριςθ και Προςταςία δικαιωμάτων πατεντϊν 
και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ / Μεταφορά τεχνογνωςίασ 

 Εξειδικευμζνα Κτιριακά / Διαμόρφωςθ κτιρίων και χϊρων / 
Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Σχεδιαςμόσ και πιςτοποίθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν και 
διαδικαςιϊν / Πιςτοποίθςθ Διαχειριςτικϊν Συςτθμάτων 

 Δαπάνεσ Τεχνικισ, Επιςτθμονικισ και Συμβουλευτικισ 
Υποςτιριξθσ 

 Δαπάνεσ προβολισ & επικοινωνίασ για τθν (κατά κφριο λόγο 
εξωςτρεφι) προβολι και προϊκθςθ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν.  

 Ανάπτυξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ανκρωπίνων 
πόρων 

 Ανάπτυξθ Πρωτοτφπων και τεχνικοφ φακζλου. 

 Λειτουργικζσ Δαπάνεσ (που ςχετίηονται με το επιχειρθματικό 
ςχζδιο) για τισ υπό ςφςταςθ και νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. 

 

4. Σχετικά με τισ χρθματοροζσ του προγράμματοσ: 

 Δεν απαιτείται τεκμθρίωςθ ιδίασ ςυμμετοχισ κατά τθν 
υποβολι. 

 Εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ ρευςτότθτα με τθ χριςθ εγγυθτικισ 
επιςτολισ (προαιρετικό) 

 Διαςφαλίηεται θ άμεςθ καταβολι τθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ, μετά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου.  

 

Η διάρκεια υλοποίθςθσ των εγκεκριμζνων ζργων ορίηεται ςε 18 
μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ, 
με δυνατότθτα εξάμθνθσ (6) παράταςθσ. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Κανονιςμοφ De Minimis 
(αρικ.1998/2006).  

 

 
 


