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Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν
στο πρόγραµµα
«ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
το οποίο τροποποιείται ως προς το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης (αύξηση) και την ηµεροµηνία έναρξης διαδικασίας ηλεκτρονικής
υποβολής προτάσεων:
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)
5337/26-10-2007απόφαση 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).
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.
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
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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.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε
δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την
επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιµες επενδυτικές δραστηριότητες του προγράµµατος.
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.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριµένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι
προτάσεις υποβάλλονται από τις 01-08-2011 (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.
Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η
τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. 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 ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόµενα
Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει:
• Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
υποβολής προτάσεων.
• 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.
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς
τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr,
www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης
της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
ΑΘΗΝΑ, 15 -07-2011
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