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Πποκήπςξη Ππογπάμμαηορ ''Νέα Καινοηομική 

Επισειπημαηικόηηηα'' 

Γεκνζηεχζεθε ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ γηα 

έληαμε ζην Πξφγξακκα «Νέα -Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ΔΣΠΑ 2007 - 2013. 

Τν Πξφγξακκα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30 εθ €, απνηειεί έλα επέιηθην επηρεηξεκαηηθφ 

εξγαιείν θαη αθνξά επισειπημαηικά ζσέδια θςζικών πποζώπων (ανεξαπηήηωρ θύλος 

και ηλικίαρ) ή επισειπήζεων, πνπ έρνπλ θιείζεη έσο θαη 5 πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

θαη επηδηψθνπλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ κνξθέο: 

 ηην εμποπική διάθεζη νέων πποϊόνηων ή ςπηπεζιών 

 ηην επέκηαζη/διαθοποποίηζη ηων πποϊόνηων ή ηων ςπηπεζιών ηοςρ 

 ηη βεληίωζη ηηρ παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ ή ηηρ διαδικαζίαρ παποσήρ 

ςπηπεζιών πος σπηζιμοποιούν 

 

Πποϋπολογιζμόρ έπγων 

Με ην πξφγξακκα εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο  

 απφ 30.000 έσο 300.000 € γηα ην ηνκέα ηεο μεηαποίηζηρ  

 απφ 20.000 έσο 200.000 € γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

φινπο ηνπο ςπόλοιποςρ επηιέμηκνπο θιάδνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ποζοζηό Χπημαηοδόηηζηρ 

Τν ποζοζηό ενίζσςζηρ ανέπσεηαι ζηο 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα.  

 

Επιλεξιμόηηηα δαπανών 

Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, γηα ηνλ πξψην θχθιν ππνβνιήο, ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (24.05.2011)  

 

Επιλέξιμερ Δαπάνερ 

Οη θαηεγνξίεο επιλέξιμων δαπανών είλαη νη εμήο: 



 
 

Γιώργος Η. Επιτροπάκης & σσνεργάτες - Σφμβουλοι Επιχειρθςεων και Ανάπτυξησ 
Παπαζθ 10 – 82100 – ΧΙΟΣ  6974 415 987  22710 43856  gepitro@yahoo.com   www.ependitika.gr 

 

 Δμππεξέηεζε θηηξηαθψλ αλαγθψλ θαη δηακφξθσζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ / Δηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

 Μεραλνινγηθφο θαη Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο 

 Πιεξνθνξηθή / Τειεπηθνηλσλίεο 

 Καηνρχξσζε - Τξνπνπνίεζε Παηεληψλ - Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο / Φξήζε θαη 

Πξνζηαζία δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / Μεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο 

 Γαπάλεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ / Γηαρεηξηζηηθψλ 

Σπζηεκάησλ 

 Γαπάλεο Τερληθήο / Τερλνινγηθήο, Δπηζηεκνληθήο θαη Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο 

 Γαπάλεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο 

 Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 Αλάπηπμε Πξσηνηχπσλ, Πξνηχπσλ & Τερληθνχ Φαθέινπ 

 Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

 

Φνξείο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο - Γηεχζπλζε 

Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΓΜΜΔ) θαη ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ).  

 

Πεπίοδορ ςποβολήρ 

Γηα ηνλ πξψην θχθιν ππνβνιήο, νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

(ππνρξεσηηθά) ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ependyseis.gr θαη www.ependyseis.gr/mis απφ ηελ 

01.08.2011, (έλαξμε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο) κέρξη ηηο 30.09.2011.  

 

Γηα ηελ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο είναι 500.000 € θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

 

Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ 

Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ - Ενεπγειακέρ επενδύζειρ 

Ρωτήστε μας ! 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis

