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ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ                                                                                                                              
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
 

    

                                                                       
ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 (ΕΠΑ 2007-2013) 

Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο – Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο – θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην πξφγξακκα: 

«ΝΔΑ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

Σν Πξφγξακκα «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

(ΔΠΑΝ ΙΙ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία, ελζάξξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο 

ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

ελζσκάησζε γλψζεο, πνηφηεηα θαη  πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία.  

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη  κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€ (Γεκφζηα Γαπάλε),ην νπνίν θαηαλέκεηαη θαηά 60% δει. 18.000.000,0 

€ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθά πξφζσπα γηα ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο ή απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

θιείζεη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη θαηά 40% δει. 12.000.000,00 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο, ππφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα:  

1. Πνζφ 8.500.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 

Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ».  

2. Πνζφ 8.500.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο 

γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006). 

3. Πνζφ 8.000.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 

5337/26-10-2007απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

4. Πνζφ 1.000.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Γπηηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 

5337 /26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008). 

5.  Πνζφ 3.500.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ηπείξνπ (ηεξεά Διιάδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζ Δ(2007) 5332/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO001). 

6.  Πνζφ 500.000,0€ απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ (Νφηην Αηγαίν) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ 

Δ(2007) 5439/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO002). 

Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

   ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απφ κηα πξφηαζε:  

Α) Όια ηα θπζηθά πξφζσπα αλεμαξηήησο θχινπ ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο θαη ηα νπνία επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ / ζπζηήζνπλ (start –up) κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην Παξάξηεκα ηνπ 

Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο), νη νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ Υψξν ζηνπο επηιέμηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Β) Νενζχζηαηεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο 

πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο), εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν , νη νπνίεο έρνπλ 

ζπζηαζεί θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αιιά δξαζηεξηνπνηνχληαη (ή 

επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ) ζηνπο επηιέμηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Γ) Τθηζηάκελεο (λέεο) κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο 

πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο), εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο έρνπλ θιείζεη απφ κία έσο θαη πέληε πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο 



 2 

ρξήζεηο, δξαζηεξηνπνηνχληαη (ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ) ζην Διιεληθφ Υψξν ζε επηιέμηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε 

δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο. 

Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ, ε έληαμή ηνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο θαη νη ινηπνί 

φξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε εηήζηα βάζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππνβνιήο. Γηα ηνλ πξψην ρξφλν (θχθιν) ππνβνιήο νη 

πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηηο 15-07-2011 (έναπξη ηλεκτπονικήρ ςποβολήρ) μέσπι τιρ 30-09-2011 ψξα 14:00, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ (ηζηνζειίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη κέζσ ζπλδέζκσλ 

άιισλ ηζηνηφπσλ / ηζηνζειίδσλ φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη πεξίνδνη ππνβνιήο θαη νη εηδηθνί φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο γηα θάζε θχθιν παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Οη πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη ελψ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε 

ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη Τπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε 

έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ, ζε έλα απφ ηνπο Δηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ  αλάινγα κε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα 

Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο. 

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξέπεη: 

 Η ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ. 

 Να έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή/απνζηνιή ηνπ Φαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ 

(ΔΛΣΑ-ζπζηεκέλε απνζηνιή) ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε. Η απφδεημε 

απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Αληίζηνηρα, νη Πξνηάζεηο πνπ ζα 

απνζηαινχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ αμηνινγνχληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε 

ζρεηηθή επηζηνιή απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 

Σν Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ηνπ ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr), ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr, ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr, 

www.ependyseis.gr/mis) θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr). 

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζηα ηειέθσλα 210-6985210 θαη ην γξαθείν πιεξνθφξεζεο 

ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζην ηει. 8011136300. 

 

                                            ΑΘΗΝΑ, 24-05-2011 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  

ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 

 

 

 

       ΧΚΡΑΣΗ ΞΤΝΙΔΗ 
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