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Παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα» 
 

Ημερίδα για το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», πραγματοποίησε το 

Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με τη «Διαχειριστική 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων» μέλος του 

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την Δευτέρα 

5 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒΑ Αρκαδίας. 

 

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, ο 

οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους  για την παρουσία τους τόνισε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

δώσουν μεγάλη έμφαση στην παραγωγή και κύριως στη καινοτομία των προϊόντων κάτι στο οποίο δίνει 

μεγάλη βαρύτητα το πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας. «Σήμερα θα σας 

παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που λειτουργεί και χρηματοδοτεί δράσεις που έχουν να κάνουν 

με την παραγωγή προϊόντων με καινοτομικό τρόπο» τονίζει ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.  

ΤΡΙΠΟΛΗ   8/9/2011 
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Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Αϊβαλής, υπεύθυνος για το πρόγραμμα, παρουσίασε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στο οποίο  μπορούν να υποβάλουν πρόταση επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες και ισχύουν και τα παρακάτω: 

α) όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

β) επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία 

προκήρυξης του προγράμματος (25/5/2011).Οι επιχειρήσεις αυτές  μπορούν να είναι ατομικές  ή εταιρείες που  

ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά πρόσωπα τα 

οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν  επιχειρηματική δραστηριότητα 

από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. 

γ) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 

από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις . 

Επιχορήγηση 60% 

Στο πλαίσιο της Προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ενισχύονται έργα 

προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από: 

ó  €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), 

ó  €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 

υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.  

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. 

Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ και 

στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 230233. 

Υπεύθυνος: Μεγρέμης Νικόλαος. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 

Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 

 

 


