Αθήνα, 24-05-2011
Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6969241, 269, 270
FAX
: 210-6969240

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013
και
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στο Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α).
2. Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) Π.∆. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) και
Π.∆189/1995 (ΦΕΚ 99/Α) "Οργανισµός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν.
2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α) "Σύσταση της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ'
αριθµ. 3584/1996 (ΦΕΚ 147/Β/1996) υπουργικής απόφασης "∆ιάρθρωση,
Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας και µετονοµασία του σε Υπουργείο
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
4. Το Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α).
5. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και κατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), άρθρο 1, παράγραφος 3.
6. Τη υπ. αρ. πρωτ. Υ271 (ΦΕΚ 1595/ Β) Πρωθυπουργική Απόφαση
«Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
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7. Την υπ΄ αριθµ. ∆Π/Φ6.12/οικ.16745/2-12-09 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
σχετικά µε «∆ιορισµό του Γενικού Γραµµατέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.∆.∆./7-12-09).
8. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της
Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
9. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
10. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
11. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
12. Την µε αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ
Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
13. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ
Β΄/1965/2008).
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις
των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» µε
αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε
α.π.
58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008
(ΦΕΚ
2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009),
2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009
(ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
15. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Νέα – Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα», του θέµατος προτεραιότητας 09 – «Άλλα µέτρα για την
τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ».
16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις
Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει.
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18. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ
267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7, αυτού όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
20. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆
98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019∆/14.4.2009).
21. Τις διατάξεις του Π∆ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την
ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή
τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς
βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».
22. Τις διατάξεις του Π.∆. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε
ενδιαφερόµενους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και της
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.»
23. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
άρθρο 1, Κεφάλαιο Α’.
24. Την υπ. αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/B/2010) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής
Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007-2013 – ΠΑΑ»
25. Την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. 2462/706/0020/03-05-2011 (ΦΕΚ Β’912/20-05-2011)
για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
26. Το υπ αρ. πρωτ. 2761/496/Α2/20-05-2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα
«Έγκριση Οδηγού Εφαρµογής της πράξης «Νέα – Καινοτοµική
Επιχειρηµατικότητα»».
27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού πέραν της προβλεπόµενης στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ύψους 30.000.000,0€.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουµε την εφαρµογή της Πράξης «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
συνηµµένου Παραρτήµατος (Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ).
2. Καλούµε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο
Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 20072013, σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του
συνηµµένου Οδηγού του Προγράµµατος.
3. Το Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στην δηµιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της
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€ (∆ηµόσια
∆απάνη),το οποίο κατανέµεται κατά 60% δηλ. 18.000.000,0 € 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.
12.000.000,00 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράµµατος, από τα παρακάτω
επιχειρησιακά προγράµµατα:
1. Ποσό 8.500.000,0€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το
πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της
Επιχειρηµατικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεµατικής
προτεραιότητας 09 «Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας
και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ».
2. Ποσό 8.500.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής που εγκρίθηκε µε
την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση
από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
3. Ποσό 8.000.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-102007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1
GR161UPO008).
4. Ποσό 1.000.000,0€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης
(∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
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5.

Ποσό 3.500.000,0 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007)
5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1
GR161UPO001).
6. Ποσό 500.000,0€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-11-2007
απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002).
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

4. Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση:
Α) 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 / συστήσουν (start –up) 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), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους
επιλέξιµους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος.
Β) 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, καθώς και
οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο , οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη
δραστηριότητας χωρίς να έχουν συµπληρώσει µία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά
δραστηριοποιούνται (ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιµους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του
προγράµµατος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος
Γ) Υφιστάµενες (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), εταιρικού / εµπορικού χαρακτήρα καθώς και
οι ατοµικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες
έχουν κλείσει από µία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
δραστηριοποιούνται (ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε
επιλέξιµους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος.
5. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»
ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από:
• €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια µεταποιητικού
χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008) όπως αναφέρονται
αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος,
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€20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους
οικονοµικών δραστηριοτήτων του παρόντος όπως αναφέρονται αναλυτικά
στον οδηγό του προγράµµατος.
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50%
για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιµες
επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.
•

6. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων,
η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση
έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται
αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.
7. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριµένη
περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται
από τις 15-07-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) µέχρι τις 30-09-2011 ώρα
14:00,
µέσω
του
δικτυακού
τόπου
(ιστοσελίδα),
www.ependyseis.gr,
www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εισέρχονται και µέσω
συνδέσµων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον
οδηγό του Προγράµµατος. Οι περίοδοι υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις
για κάθε κύκλο παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράµµατος.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για κάθε
κύκλο, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι
Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα
αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του
ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την
περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον οδηγό του προγράµµατος.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει
η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προτάσεων και να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή / αποστολή του
Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ - συστηµένη αποστολή)
ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να
είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς
θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις
που θα αποσταλούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή
από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο
φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ
«...........................................................................................................................»
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….»
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω 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)

• ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis )
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον
ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο
πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

8. Περίληψη της πρόσκλησης αυτής θα δηµοσιευθεί στις παρακάτω εφηµερίδες:
1. Πρώτο Θέµα (Κυριακής)
2. Ελεύθερος Τύπος (Κυριακής)
3. Ηµερησία Σαββάτου
4. Αξία
9. Η παρούσα απόφαση καθώς και τα παραρτήµατα της να δηµοσιευτούν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ
Συνηµµένα:
• Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ µε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κοινοποίηση:
• ΕΥ∆-ΕΠΑΕ
• ΕΦΕΠΑΕ
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Εσωτερική ∆ιανοµή :
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας
• Γενικό ∆/ντη Στήριξης της Βιοµηχανίας
• ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής
• ∆/νση ΜΜΕ
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