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                                                                                                                                                                                   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
To Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), 
ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας –Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυξε το πρόγραμμα: 
 

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
 

Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην 
δημιουργία, ενθάρρυνση και 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.  
 
1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη),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, 
 

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν 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. 
 
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.  
 
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 
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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.  
 
 
 
 

3. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης: 
• 30.000,00 € έως 300.000,00 € για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα, καθώς και για 

επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς – κλάδους (36,37,38,39) 
(NACE 2008) και  

• 20.000,00 € έως 200.000,00 € για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 
4. To ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) ανέρχεται σε 50% σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια. 
 
5. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης. 
 
6. 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,  

      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 έναν από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον 
τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα και 
Αναπτυξιακούς Φορείς. 

 
7. 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, www.startupgreece.gr) 
(www.ypan.gr), της ΕΥΔ 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 με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300, ή με τα γραφεία 
του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. 
 

 
Mε τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Δημοσίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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). 
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