Χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης start-up
επιχειρήσεων πληροφορικής:
Ενηµερώσου- Αξιοποίησε- Πέτυχε!
(Msc,MBA,Dip.Man.) Iωάννης Τσιτσόπουλος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης

Η Ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία-ΝΠΙ∆
Ιδρύθηκε το 2001
Εδρα : Θεσσαλονίκη :Κτήριο Λήδα Μαρία στη Θέρµη
Θεσσαλονίκης /Παράρτηµα : Κοζάνη
Μέτοχοι : ΚΕΠΑ (ΣΒΒΕ & ΣΕΒΕ) – ΑΝΕΜ (ΚΕΠΑ,
Επιµελητήρια Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας , ΑΝΚΟ)
∆ραστηριότητα: Φορέας ∆ιαχείρισης Προγρ/των –
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης
Πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 : 2010
Ιστοσελίδα : www.e-kepa.gr

∆ιαχείριση ΕΠΑΝ 2000-2006 για τις Περιφέρειες της
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας
Αποτελέσµατα ∆ιαχείρισης
20 προγράµµατα/4000 έργα µε π/υ:700 εκ. ευρώ και
αναλογούσα επιχορήγηση που εκταµιεύτηκε 300 εκ. ευρώ
∆ιαχείριση ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 µέσω συµµετοχής στον
Ενδιάµεσος Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ στις
Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας
Αποτελέσµατα ∆ιαχείρισης (30/11/2012)
10 προγράµµατα/ 2800 έργα µε π/υ 265 εκ. ευρώ και
αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση :150 εκ. ευρώ

Κρίσιµα Ερωτήµατα -Σκέψεις
Πως µπορώ να χρηµατοδοτήσω την επιχείρησή µου;
Που θα βρω κεφάλαια;
Υπάρχουν προγράµµατα επιχορήγησης;
Το ΕΣΠΑ βοηθά να ιδρύσεις επιχείρηση πληροφορικής ;
Πως
µπορώ
να
ενηµερωθώ
για
τρόπους
χρηµατοδότησης της επιχείρησής µου; Για τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ;
Τι πρέπει να προσέξω όταν θέλω να αξιοποιήσω ένα
πρόγραµµα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ ;
Ποια προβλήµατα χρηµατοδότησης αντιµετωπίζει µία
start up επιχείρηση;

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ …. για µένα;

Μορφές-Κατηγορίες Χρηµατοδότησης
Εσωτερικές (Ιδίες)-Ξένες (Εξωτερικές)
Άµεσες – Έµµεσες
Παραδοσιακές - Σύγχρονες
Με βάση τη λειτουργία και το σκοπό : ΓενικέςΣτοχευµένες
Ανάλογα µε το µέγεθος : υπό σύσταση
/νεοσύστατη/υφιστάµενη (πολύ µικρή / µικρή
/µεσαία/µεγάλη)

Χρηµατοδοτικά & Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία
•
•
•
•
•
•
•

Τραπεζικός ∆ανεισµός
Επιχορήγηση
Φοροαπαλλαγές
Κεφάλαια σποράς
Business Angels
Venture Capital
Eγγυήσεις κεφαλαίων µέσω Ταµείων

•
•
•
•

Leasing
Θερµοκοιτίδες
Ταµεία Χρηµατοδότησης
Χρηµατοδότηση µέσω διαδικτύου

Πλαίσιο Χρηµατοδότησης
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
- Προγράµµατα
- ∆άνεια µέσω ταµείων
Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
- ∆άνεια
Αναπτυξιακός Νόµος
- Επιχορήγηση/Φοροαπαλλαγές
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Προγράµµατα/∆άνεια
Άλλες πηγές

Κρίσιµα σηµεία προγραµµάτων ενίσχυσης
επιχειρήσεων
Βασικοί Τοµείς Προγραµµάτων Άµεσων Επιχορηγήσεων
start up επιχειρήσεων
Ίδρυση επιχείρησης (λειτουργικές δαπάνες)
Εκσυγχρονισµός
Εµπορική ανάπτυξη προϊόντος
Εξωστρέφεια
Καινοτοµία
Τεχνολογία
Εκπαίδευση

Κεφάλαια σποράς
∆άνεια για καινοτοµική ανάπτυξη προϊόντος
∆άνεια για ανάπτυξη επιχείρησης
Επιδότηση κατάρτισης
Επιδότηση απασχόλησης
Κατάρτιση

Επιχειρηµατικό Σχέδιο-Βασικά σηµεία

• Το περιεχόµενο του διαµορφώνεται ανάλογα µε το
πρόγραµµα και τις απαιτήσεις του
Ιστορικό
Χαρακτηριστικά θέσης υλοποίησης
Σκοπός/Στόχος επένδυσης
Προσόντα µετόχων (εκπαίδευση, κατάρτιση,..)
Μετοχική σύνθεση/Εταίροι
∆απάνες
Προϋπολογισµός

Ανάλυση επιχειρηµατικών διαδικασιών/ενεργειών :
Προώθηση/Εξωστρέφεια/ Καινοτοµία/ Απασχόληση/
∆ιαδικασίες/ Οργάνωση/ Στόχοι/ Ανάλυση προϊόντων/
Αγορά στόχος/Στρατηγική/Συνεργασίες/
Πελάτες/Marketing/Χρηµατοοικονοµική ανάλυση

∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης ενός επενδυτικού
σχεδίου στο πλαίσιο ενός Προγράµµατος χρηµατοδότησης
περιλαµβάνουν :
Έλεγχο Πληρότητας ∆ικαιολογητικών
Έλεγχο τήρησης προϋποθέσεων συµµετοχής
Τεχνική Αξιολόγηση από αξιολογητές (βαθµοί, κριτήρια, κ.λ.π)
Έλεγχος- Βαθµολόγηση- Αξιολόγηση Π/Υ από Γνωµοδοτική
Επιτροπή Αξιολόγησης και εισήγηση στον Αρµόδιο ΥπουργόΠεριφερειάρχη , κ.λ.π.
Υπουργική Απόφαση ένταξης και µη ένταξης έργων.

Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ενός επενδυτικού
σχεδίου ποικίλουν ανάλογα µε τη φύση και τους σκοπούς του
προγράµµατος. Αφορούν :
Ποιοτικά κριτήρια (π.χ. υφιστάµενη κατάσταση/ είδος
προτεινόµενης επιχείρησης, πληρότητα και ολοκληρωµένος
χαρακτήρας επιχειρηµατικού σχεδίου, αξιολόγηση υποψήφιου
επενδυτή).
Ποσοτικά
κριτήρια
(π.χ
οικονοµικά,
βιωσιµότητα,
απασχόληση, στόχοι, ιδία συµµετοχή για την κάλυψη του
προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου).
Επιλεξιµότητα των ∆απανών που προτείνονται στο
επιχειρηµατικό σχέδιο καθώς και διαµόρφωση προτεινόµενου
προϋπολογισµού επιχειρηµατικού σχεδίου.

Επίσης σε πολλά προγράµµατα η αξιολόγηση συνδυάζεται µε
την ύπαρξη και χρήση συντελεστών βαρύτητας για κάθε
κριτήριο.
Το ποσοστό επιχορήγησης κάθε προγράµµατος είναι
διαφορετικό ανά πρόγραµµα.
Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απολογιστικά είτε στο
τέλος του προγράµµατος είτε µε βάση το βαθµό υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου.
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής µε την έκδοση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Σηµαντικό
µέρος
της
επιχορήγησης
κατανέµεται
περιφερειακά.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου γίνεται µε τη υποβολή εκθέσεων προόδου από τις
επιχειρήσεις προς τον εκάστοτε φορέα επίβλεψης και τους
επιτόπου ελέγχους των αρµοδίων οργάνων. Υπό
προϋποθέσεις και ανάλογα µε το κάθε πρόγραµµα
χρηµατοδότησης µία επιχείρηση µπορεί να ζητήσει να
εγκριθούν αλλαγές στη χρηµατοδότηση του επιχειρηµατικού
της σχεδίου χωρίς όµως να µεταβάλλονται ο βασικός του
σκοπός
και
οι
στόχοι
αυτού.
Οι
διαδικασίες
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση πληροφοριακών
συστηµάτων

Παρουσίαση προγραµµάτων & χρηµατοδοτικών
εργαλείων-Κύρια σηµεία
(Πηγές www.espa.gr/www.e-kepa.gr/ www.ypoian.gr/
www.digitalplan.gr)

1. Προγράµµατα/Χρηµατοδοτικά Εργαλεία µέσω
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα»
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»

Ενδεικτικά Προγράµµατα EΣΠΑ 2007-2013 για υπό
σύσταση/start up επιχειρήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ)
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων
Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών
Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων
Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα
ΙCT Growth
Jeremie
Tαµείο Καινοτοµίας
Digi-mobile

1. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ)
Αφορά και στην ίδρυση επιχειρήσεων στους τοµείς
µεταποίησης, παροχής υπηρεσιών, εµπορίου, τουρισµού
Ποσοστό χρηµατοδότησης έως 65% ανάλογα µε τον
τόπο υλοποίησης
Π/Υ Επ.Σχ. : ανάλογα µε τον τοµέα (20.000-200.000
ευρώ) για εµπόριο και παροχή υπηρεσιών /(50.000300.000 ευρώ για µεταποίηση)/(30.000-250.000 ευρώ) για
τουρισµο
Χρηµατοδούµενες Ενέργειες : Προµήθεια εξοπλισµού/
λογισµικού, διαµόρφωση κτηριακών δαπανών, συµµετοχή
σε εκθέσεις, media plan, µελέτη ISO, αµοιβές συµβούλων,
πιστοποίηση ISO
To πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

2. Πρόγραµµα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
Αφορά και στην ίδρυση επιχειρήσεων στους τοµείς
µεταποίησης και παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικά στη
µεταποίηση
Ποσοστό χρηµατοδότησης έως 50% ανάλογα µε τον
τόπο υλοποίησης
Π/Υ Επιχ.Σχ. : ανάλογα µε το µέγεθος (30.000-400.000)
για πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, (100.000800.000) για µεσαίες επιχειρήσεις
Χρηµατοδούµενες Ενέργειες : Προµήθεια εξοπλισµού/
λογισµικού, διαµόρφωση/κατασκευή κτηριακών δαπανών,
συµµετοχή σε εκθέσεις, µελέτες (ISO, έρευνα αγορά,…)
αµοιβές συµβούλων, πιστοποίηση ISO, πρόσληψη
προσωπικού.
To πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

3. Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Νέοι και
Νέες, οι οποίοι:
Γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 1991.
Είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008
µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος
(4/3/2009).
• Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής
επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

• Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Νέοι / Νέες µε ποσοστό
τουλάχιστον 75%
Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους
Νέους-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού
• Αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων στους τοµείς
µεταποίησης , παροχής υπηρεσιών, εµπορίου και
τουρισµού.
• Ποσοστό χρηµατοδότησης έως 60% ανάλογα µε τον τόπο
υλοποίησης (50% γενικά και 60% στα νησιά κάτω από
5.000 κατοίκους και πυρόπληκτες περιοχές

•
o
o
o

Π/Υ Επιχ. Σχ. : ανάλογα µε τον τοµέα
30.000-80.000 ευρώ για εµπόριο
30.000-100.000 ευρώ για τουρισµό και παροχή υπηρεσιών
30.000-200.000 ευρώ για µεταποίηση

• Χρηµατοδούµενες Ενέργειες : Εξοπλισµός και Ειδικές
Εγκαταστάσεις/ Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων/ΠροβολήΠροώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων
Το πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

4. Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Γυναίκες, οι
οποίες:
Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991.
Είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008
µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος
(4/3/2009).
• Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής
επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

• Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Γυναίκες µε ποσοστό
τουλάχιστον 75%
Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τις
Γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού
•
•

Αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων στους τοµείς
µεταποίησης , παροχής υπηρεσιών, εµπορίου, τουρισµού
Ποσοστό χρηµατοδότησης έως 60% ανάλογα µε τον
τόπο υλοποίησης (50% γενικά και 60% στα νησιά κάτω
από 5.000 κατοίκους και πυρόπληκτες περιοχές

•
o
o
o

Π/Υ Επιχ.Σχ. : ανάλογα µε τον τοµέα
30.000-80.000 ευρώ για εµπόριο
30.000-100.000 ευρώ για τουρισµό και παροχή υπηρεσιών
30.000-200.000 ευρώ για µεταποίηση

• ΧρηµατοδοτούΕξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις/
Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων/Προβολή-Προώθηση,
Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων
• Το πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης
• µενες Ενέργειες :

5. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων/∆ράση 1
∆ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)»
Οι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στο Πρόγραµµα θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά
την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας
δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας).
• Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).

• Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να
είναι µέχρι 64 ετών.
Στο πλαίσιο αυτής της ∆ράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά
σχέδια µε κατώτατο επιλέξιµο προϋπολογισµό 10.000 €
και ανώτατο 20.000 €.
Επιλέξιµες ∆απάνες : Ενοίκια/Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ/
∆απάνες ίδρυσης επιχείρησης/∆απάνες παροχής
υπηρεσιών (νοµική & λογιστική υποστήριξη)/ σύνταξη
επιχειρηµατικού σχεδίου/νέα θέση εργασίας/ κατάρτιση/
αποσβέσεις παγίων/ αγοράς α’ υλών
Το πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

6. Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα
Ενίσχυση της δηµιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων (start
up) από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να
µετατρέψουν
µία
καινοτόµο
ιδέα
ή/και
µία
καταγεγραµµένη / κατοχυρωµένη αλλά µη εισέτι
εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία,σε επιχειρηµατική
καινοτοµία.
Kατηγορίες καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται :
Τεχνολογική/ Οργανωτική/ Περιβαλλοντική/ Marketing/
Mη τεχνολογική

∆ικαιούχοι του προγράµµατος (για start up)
Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν
συµπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυµούν να
ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις 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.

Ως επιλέξιµες δραστηριότητες θεωρούνται οι
επιχειρηµατικές δραστηριότητες στους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών όπως αναφέρονται
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος.
Για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις
επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία το
επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο /α συµµετέχει/ ουν µε ποσοστό
τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση
της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή
περισσότερα από τα επιλέξιµα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιµοι
εταίροι), τα οποία σύµφωνα µε τα ανωτέρω πριν τη
υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Για το υπόλοιπο 49% του µετοχικού κεφαλαίου
επιτρέπεται:
α) η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του
µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

β) η συµµετοχή φυσικών προσώπων και µέχρι ποσοστού
25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για κάθε
διακριτή συµµετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα
οποία
ασκούσαν
ή
ασκούν
επιχειρηµατική
δραστηριότητα (συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος)
και µετά την 01-01-2010 και µέχρι την υποβολή της
πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να
µετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.
Από το πρόγραµµα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται
δραστηριοποιούνται
στο
πλαίσιο
σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).

•

•

•
•
•

Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη
επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο µέχρι την εκταµίευση
της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
να ασκεί επιχειρηµατική κερδοσκοπική δραστηριότητα
(αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση, να µην αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, να
µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης .
να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη,
να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της
δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα,
να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου
απαιτείται).

Ποσοστό επιχορήγησης
60% στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας
Προϋπολογισµός Έργων

€ 30.000 έως €300.000 για το τοµέα της µεταποίησης
€20.000 έως €200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους
κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε
18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της
επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης

Α/Α

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον
προϋπολογισµό του έργου

Επιλέξιµες Κατηγορίες Ενέργειας - ∆απάνης

2.

Κτιριακά / ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές
Εγκαταστάσεις
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός

3.

Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες

4.

Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων
βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά
τεχνογνωσίας
Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και
διαδικασιών / Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων
•
∆απάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστηµονικής και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης

1.

5.
6.

25%
80%
45 %

•

7.

∆απάνες προβολής & επικοινωνίας

8.

Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων
πόρων
Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου

9.
10.

Λειτουργικές ∆απάνες**(µόνο για υπό σύσταση και
νεοσύστατες επιχειρήσεις)

40%
25%
20%
Για
δαπάνες
που
αντιστοιχούν σε εξειδικευµένες
µελέτες και εν γένει στοχευµένες
συνεργασίες / συνέργιες παν/κών
ιδρυµάτων,
ερευνητικών
και
τεχνολογικών
κέντρων,
εξειδικευµένων κέντρων ή φορέων
τεχνικής
–
επιστηµονικής
υποστήριξης,
επί
τη
βάσει
συµφώνου
συνεργασίας
κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ
10% και µέχρι του ποσού των
20.000 € για δαπάνες που
αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες
ενέργειες της κατηγορίας
20%
20%
40%
5% και µέχρι 12.000,0€

Κριτήρια Αξιολόγησης
Υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις :
1. Κριτήριο καινοτοµικότητας (Βαρύτητα 40%)
2. Κριτήριο Αξιοπιστίας Επιχειρηµατικού φορέα (Βαρύτητα 30%)
3. Κριτήριο βιωσιµότητας Επιχειρηµατικού σχεδίου (Βαρύτητα 30%)

Βαθµός βάσης : 550 µονάδες
Αριστα : 1000 µονάδες (1.100 για γυναίκες)

Στόχοι -Υποχρεώσεις
Η επίτευξη των στόχων είτε στην ολοκλήρωση είτε ένα χρόνο µετά την
ολοκλήρωση του έργου είναι βασική προϋπόθεση για την λήψη του 10%
της δηµόσιας χρηµατοδότησης
Η επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τηρεί για
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών συγκεκριµένα στοιχεία της
επένδυσης
Υποβολή προτάσεων
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων. Εντός επτά (7)
ηµερών η υποβολή φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε κύκλους. Για τον Α΄ κύκλο η προθεσµία
ηλεκτρονικής υποβολής έληξε στις 1/11/2011.
Στον Α΄ κύκλο εγκρίθηκαν 74 σχέδια στην Κεντρική και 4 σχεδία στη
∆υτική Μακεδονία συνολικής δηµόσιας δαπάνης 8 εκ. ευρώ.

Στατιστικά Στοιχεία Α’ κύκλου
• Συνολικά υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, µε
συνολικό προϋπολογισµό 192.883.431 ευρώ που
αναλογεί σε 115.730.058 ευρώ δηµόσια χρηµατοδότηση.
• Στο Πρόγραµµα εντάχθηκαν τελικά 439 επενδυτικά
σχέδια, µε συνολικό προϋπολογισµό 63.135.109,78
ευρώ που αναλογεί σε 37.881.065,87 ευρώ δηµόσια
χρηµατοδότηση.

• Κλαδική κατανοµή ενταγµένων επενδυτικών σχεδίων:
Μεταποίηση :49,65% µε προέχοντα τον κλάδο 26Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών
και οπτικών προϊόντων µε 24 επενδυτικά σχέδια.
Ισχυρή παρουσία των οικονοµικών κλάδων που
σχετίζονται µε την πληροφορική και τις εφαρµογές της
(κλάδοι ΚΑ∆ 62 και 63) καλύπτοντας το 39,18% των
επενδυτικών σχεδίων (Κεντρική Μακεδονία 14 στον
κλάδο 62 και 10 στον κλάδο 63)
Ανερχόµενοι κλάδοι είναι ΚΑ∆ 71-Αρχιτεκτονικές
∆ραστηριότητες-Τεχνικές Υποδοµές και Αναλύσεις και
ΚΑ∆
72-Επιστηµονική
έρευνα
και
ανάπτυξη
συγκεντρώνοντας 11,17 των προτάσεων

• Ως προς το µέγεθος :
το 50,1% των ενταγµένων έργων είναι Υπό σύσταση
επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που
επιθυµούν να ιδρύσουν πολύ µικρές & µικρές επιχειρήσεις),
το 43,7% είναι Νέες πολύ µικρές & µικρές επιχειρήσεις
(έχουν κλείσει από τουλάχιστον µία έως και πέντε πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις) και
το 6,2% είναι Νεοσύστατες πολύ µικρές & µικρές
επιχειρήσεις (έχουν κάνει έναρξη αλλά δεν έχουν κλείσει
µια πλήρη διαχειριστική χρήση)

Εφαρµογές
1) Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών
της πληροφορίας (υπό σύσταση επιχείρηση)
Η καινοτοµία αφορά σε ένα νέο πληροφορικό σύστηµα
που θα αναπτυχθεί όπου τα βασικά λειτουργικά του
χαρακτηριστικά
είναι
η
διαχείριση
αγροτικών
εκµεταλλεύσεων µε τη χρήση µοντέλων - καλλιεργητικών
πρωτοκόλλων, βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Οι
τεχνικές του προδιαγραφές βασίζονται στην τεχνολογία
cloud computing και το µοντέλο διάθεσης είναι το
λογισµικό ως υπηρεσία σε συνδροµητική βάση

2) Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού
εφαρµογών τηλεµατικής στις µεταφορές (νέα
επιχείρηση)
Πρόκειται για καινοτοµία στον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών. Συγκεκριµένα τα κύρια σηµεία καινοτοµίας
των προτεινόµενων υπηρεσιών είναι τα παρακάτω:
χρήση τεχνολογίας RDS/TMC για τη µετάδοση
κυκλοφοριακών δεδοµένων, χρήση τεχνολογίας Floating
Car data για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδοµένων και
χρήση iTravel, η οποία κάνοντας χρήση Bluetooth
υπολογίζει πραγµατικούς χρόνους ταξιδιού επί του
οδικού δικτύου. Έχει εφαρµοστεί αυτή τη στιγµή µόνο
στην Ολλανδία και µέσω του παρόντος έργου θα
χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά και στην Ελλάδα.

3)

∆ιαδικτυακές πύλες, υπηρεσίες έρευνας στην
ψυχολογία (υπό σύσταση επιχείρηση)
Το iSmood ως ένα νέο ψηφιακό κοινωνικό δίκτυο, που
επιδιώκει τη συλλογή και την ανάλυση της ανθρώπινης
διάθεσης σε ατοµικό, συλλογικό και ανά επιχείρηση
επίπεδο. Μέσα από αυτή την πλατφόρµα θα
δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων η οποία θα
ενηµερώνεται δυναµικά, προσφέροντας πληροφόρηση
για το πώς το σύνολο των ανθρώπων επηρεάζεται βάσει
της διάθεσης. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της
πληροφόρησης, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα
µπορούν να βελτιώσουν την οργανωσιακή διάθεση και
παράλληλα να προγραµµατίσουν τις επόµενες κινήσεις
τους στην αγορά, γνωρίζοντας και προβλέποντας τη
διάθεση του καταναλωτικού τους κοινού.

4) Ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής
Σκοπός της εταιρίας στα πλαίσια του προγράµµατος, είναι η
ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού για ενσωµατωµένα
συστήµατα (embedded systems) που αφορούν την
ανάκτηση πληροφορίας από εικόνα και βίντεο. Τα προϊόντα
αυτά προορίζονται για την εγκατάσταση συστηµάτων
οπτικής παρακολούθησης, σε µια ποικιλία εφαρµογών
όπως
παρακολούθηση
χώρων,
παρακολούθηση
αυτοκινητοδρόµων, στρατιωτικές εφαρµογές, καθώς και
εφαρµογές
τηλεπισκόπησης
από
δορυφορικούς
αισθητήρες. Η καινοτοµία των προϊόντων έγκειται αφενός
µεν στο ότι για την ανάκτηση της πληροφορίας
χρησιµοποιούνται
αλγόριθµοι
υψηλής
τεχνολογικής
στάθµισης (state of the art) και αφετέρου στο ότι το
παραγόµενο λογισµικό θα είναι γραµµένο σε γλώσσα
VHDL, η οποία αφορά σε περιγραφή υλικού

που προορίζεται για εφαρµογή σε µια κατηγορία
ενσωµατωµένων συστηµάτων, τα οποία βασίζονται στην
χρήση προγραµµατιζόµενων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
(FPGA).

7. ICT4GROWTH
Αφορά στην υποστήριξη καινοτόµων επενδυτικών
σχεδίων στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στις υπηρεσίες. Πιο
συγκεκριµένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη
και την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, που αφορούν ή
βασίζονται
σε
Τεχνολογίες
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι επενδύσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα διακρίνονται
σε 2 κατηγορίες, ανάλογα µε το ύψος τους: Κατηγορία
Ι(επενδυτικά σχέδια µεσαίου µεγέθους), από 300.000
ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και Κατηγορία ΙΙ (επενδυτικά
σχέδια σηµαντικού εύρους), έως 20.000.000 ευρώ.

o
o
o
o
o
o
o

Πεδία εφαρµογής :
Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιµα
Τουρισµός, Πολιτισµός και Ψυχαγωγία
Υγεία και Πρόνοια
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Μεταφορές
Νέα παγκόσµια αγορά του Internet

•
•
•
•

•

Εφαρµογές σε νέες τεχνολογίες αιχµής :
Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps,
Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse,
Reduce of energy consumption,)
Unified Communications (Technology issues (Mobile
platforms / Integration of corporate and social media
streams), Organizational issues)
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data,
Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage
Resource Management, Compression etc)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloud Computing
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and
applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications
evolution
Location based services / GIS

To πρόγραµµα είναι ανοικτό για υποβολή σε συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους και υλοποιείται σε δύο φάσεις :
Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
(R&D stage)
Φάση Β: Υποστήριξη της εµπορικής διάθεσης των
νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
Υποβολή σχεδία για Φάσεις Α και Β ή για Φάση Β.
Επίτευξη στόχων/ Θέση εργασίας ανά 100 χιλ. ευρώ
(σχέδια κατηγορίας ΙΙ).
Μεµονωµένες προτάσεις/Συµπράξεις
Ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα µε το µέγεθος/τη
φάση/την ενέργεια/τον τόπο υλοποίησης/σύµπραξη ή
µεµονωµένη υποβολή
Υποβολή επενδυτικού σχεδίου (πρόταση) στα
Αγγλικά.(σχέδια κατηγορίας ΙΙ).

8. JEREMIE – Σύσταση ταµείων επιχειρηµατικού
κινδύνου για ενισχύσεις επιχειρήσεων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών µε κονδύλια
• Early Stage (κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου πρώιµου
σταδίου, που επενδύουν στο µετοχικό κεφάλαιο γρήγορα
αναπτυσσόµενων εταιρειών) προϋπολογισµού 35 εκατ.
ευρώ (δηµόσια δαπάνη). Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν
για την ενίσχυση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον
κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
και θα συνδυάζονται µε επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια
ύψους 30-50% των κονδυλίων της δηµόσιας δαπάνης
που τους διατίθεται.

• Seed capital (κεφάλαιο σποράς), προϋπολογισµού 20
εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη), µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση
νέο-ιδρυόµενων
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τα πρώτα βήµατά
τους. Και εδώ τα κεφάλαια που θα διατεθούν
συνδυάζονται µε επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 3050% των κονδυλίων της δηµόσιας δαπάνης. Το ύψος της
χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει έως και τις 750.000
ευρώ ανά εταιρεία.
• Τα παραπάνω χρηµατοδοτικά εργαλεία εντάσσονται στο
πλαίσιο των προγραµµάτων :

• Πρόγραµµα «Ευνοϊκά δάνεια επιµερισµού ρίσκου για
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις µέσω του
χρηµατοδοτικού εργαλείου JEREMIE», συνολικού ύψους
120 εκατ. ευρώ (60 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη και 60
εκατ. ευρώ από τις τράπεζες). Με το συγκεκριµένο
προϊόν παρέχονται δάνεια ύψους έως και 250.000
ευρώ σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις,
υφιστάµενες ή νέες, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης
µε επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο
αποπληρωµής
από
36
έως
72
µήνες,
συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου χάριτος.

• Πρόγραµµα
συγχρηµατοδότησης
επιχειρηµατικών
δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ από ελληνικές
τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από
επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις
για δράσεις πληροφορικής και για τη χορήγηση
κεφαλαίου
κίνησης
σε
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Το
συνολικό ύψος του προγράµµατος είναι 180 εκατ. ευρώ
(90 εκατ. ευρώ δηµόσια δαπάνη).

9. Ταµείο Καινοτοµίας
• Αποτελεί χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο
του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ).
• Σκοπός του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» είναι η
ενίσχυση καινοτόµων, δυναµικών επιχειρήσεων,
κυρίως
υψηλής
τεχνολογίας,
µε
κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) µέσω
αύξησης του µετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη
αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να
προµηθεύσουν επιχειρηµατικά κεφάλαια σε εταιρείες
που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας.

• Η χρηµατοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι
επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή
ανατροφοδότηση των πόρων του Ταµείου, µε
αποτέλεσµα σταδιακά να καταστεί βιώσιµο εργαλείο
πολιτικής.
• Θα χρηµατοδοτηθούν καινοτόµες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης. Επιλέξιµες ενέργειες της πράξης είναι η
χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών σε
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης:
α) προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως
250.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή
β) κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000€
ανά επενδυτικό σχέδιο).

• Το συνολικό κεφάλαιο του Ταµείου εκτιµάται ότι θα
ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 21
εκ. € αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη και τα
υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές.
• Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο
θα
τοποθετηθεί
σε
ταµεία
επιχειρηµατικών
κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς
του Ταµείου Καινοτοµίας µετά από δηµόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη µορφή του
Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νοµική µορφή παροχής
επιχειρηµατικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύµφωνα µε
το δίκαιο κράτους-µέλους.

• Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεµατικούς τοµείς
προτεραιότητας της νέας οικονοµίας, που εµφανίζουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι στρατηγικής
σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των
οποίων οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν
επενδυτικά σχέδια:
Υγεία και Βιοτεχνολογίες
Τρόφιµα και Αγροτική Ανάπτυξη
Ενέργεια
Περιβάλλον
Νανοτεχνολογίες και Προηγµένα Υλικά

10. ∆ράση Digi-mobile
• Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ
2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ και
στοχεύει στην ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών
ελληνικών
επιχειρήσεων,
προκειµένου
να
αξιοποιήσουν καινοτόµες εφαρµογές σε «έξυπνες»
συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και
υπολογιστές-ταµπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της
δράσης χρηµατοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις µε
σκοπό την προµήθεια, απόκτηση και ουσιαστική
αξιοποίηση mobile εφαρµογών, ώστε να τις εντάξουν
παραγωγικά στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.

2. Αναπτυξιακός Νόµος/Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης
Επιχειρηµατικότητας Νέων
Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων
του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 ενισχύονται
αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την
ίδρυση και λειτουργία πολύ µικρών και µικρών
επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό
άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί
το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη
διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Επίσης απαιτείται:
• Να έχουν τη νοµική µορφή που προβλέπεται από το
νόµο 3908/2011.
• Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή
να είναι υπό ίδρυση).

• Να µην συµµετέχουν σε αυτές µε ποσοστό άνω του
20% (ή να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που
συµµετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη
λειτουργία τους κατά το προηγούµενο 12µηνο και
• Επιχειρήσεις που υπάγονται στην Επιχειρηµατικότητα
των Νέων µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα υπαγωγής
και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική
Επιχειρηµατικότητα) υπό την προϋπόθεση της µηενίσχυσης των ίδιων επιλέξιµων δαπανών.
• Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό
καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων είναι:

Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους
150.000 ευρώ.
Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου
ύψους 100.000 ευρώ.
Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων
δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης.
Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν:
• Α. ∆απάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της
επιχείρησης:
• Υπηρεσίες συµβούλων που έχουν άµεση σχέση µε τη
δηµιουργία της επιχείρησης (νοµικές, διοικητικές, κ.α.)
µέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και έως ποσό 30.000 Ευρώ.
• Τόκοι εξωτερικής χρηµατοδότησης.

Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής
και χρησιµοποίηση τεχνολογικών υποδοµών (σε
περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου,
Ζώνης Καινοτοµίας, κ.α.).
∆απάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των
εταιρικών φόρων).
Μισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν
δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις).
Β. ∆απάνες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για
µίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού παραγωγής

• Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων
παρέχεται ενίσχυση υπό τη µορφή της Επιχορήγησης
ή/και της Επιδότησης Leasing.
• Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της
επιχείρησης µετά την ίδρυσή της.
• Η Επιχορήγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου (µη
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της Χρηµατοδοτικής
Μίσθωσης).
• Το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 33% του συνόλου της χορηγούµενης ενίσχυσης.
• Το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να ξεπεράσει το
1.000.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση της
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

• Το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να ξεπεράσει τις
500.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση µόνο
της Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης
και λειτουργίας.
• Ποσοστά επιχορήγησης :

Έτη

Έτη

(1ο - 3ο)

(4ο - 5ο)

Επιπλέον
% (*)

Ανατολική Μακεδονία &
Θράκη, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα,
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη,
Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία

35%

25%

+5%

Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική

25%

15%

Περιφέρεια

• Μέγιστη ενίσχυση ανά επιχείρηση: Έως 7.000 ευρώ
• Το πρόγραµµα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

Ανoικτές/Aναµενόµενες Προκηρύξεις
•
•
•
•
•

ICT 4 Growth
∆άνεια µέσω ταµείων/ΕΤΕΑΝ
ΠΕΠ 2ος κύκλος ενίσχυσης ΜµΕ
Β’ κύκλος Νέας Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας
Αναπτυξιακός Νόµος

3. Χρηµατοδότηση από την Ε.Ε.
• Υπάρχουν ενισχύσεις µέσω προγραµµάτων της Ε.Ε. Για
περισσότερη πληροφόρηση µπορείτε να ανατρέξει
κάποιος στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.
www.europa.eu
Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε η έκδοση της Ε.Ε.
«Οδηγός χρηµατοδοτήσεων της Ε.Ε. για αρχάριους»

Προγράµµατα/∆άνεια Ε.Ε.
• CIP = πρόγραµµα ενίσχυσης καινοτοµίας και
ανταγωνιστικότητας
• 7ο πρόγραµµα Πλαίσιο για έρευνα, τεχνολογία,
καινοτοµία
• Μικροπιστώσεις-Μικροδάνεια (Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων)
• Πρωτοβουλία Progress :χορηγεί µικροδάνεια έως 25.000
ευρώ σε άτοµα που έχασαν τη δουλειά τους και
επιθυµούν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ή σε
άτοµα που θέλουν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους
αλλά δεν µπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζα.

Ο µηχανισµός αυτός δεν χρηµατοδοτεί απευθείας
επιχειρηµατίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγµένους
παρόχους µικροχρηµατοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν
τα ποσά που δανείζουν, µε τις ακόλουθες ενέργειες:
• δίνει εγγυήσεις σε παρόχους µικροχρηµατοδοτήσεων,
και κατά συνέπεια αναλαµβάνει από κοινού τον κίνδυνο
ζηµίας
• χρηµατοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για
µικροδάνεια
Στην Ελλάδα πάροχος µικροπιστώσεων είναι η Παγκρήτια
Τράπεζα

Ηλεκτρονικές πηγές ενηµέρωσης για
χρηµατοδοτήσεις
• www.espa.gr (γενική ιστοσελίδα ΕΣΠΑ)
• www.antagonistikotita.gr (για προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ)
• www.e-kepa.gr (για προγράµµατα που διαχειρίζεται η
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)
• www.oaed.gr (προγράµµατα για ανέργους και
απασχόληση)
• www.minagric.gr (για αγροτικές επιδοτήσεις)
• www.pepkm.gr (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
• www.interreg.gr (∆ιασυνοριακά Προγράµµατα)
• www. ependyseis .gr ( Aναπτυξιακός Νόµος)
• www.digitalaid.gr (για κατάρτιση)
• www.digitalplan ( για προγράµµατα ψηφιακής σύγκλισης)

• www.europa.eu (για χρηµατοδοτήσεις από Ευρωπαϊκή
Ενωση)
• www.grst (για ενισχύσεις σε έρευνα –τεχνολογία)
• www.etean.gr (εγγυήσεις-δάνεις)
• www.taneo.gr (δάνεια µέσω VP)
Eπίσης υπάρχουν τα :
α) www. startupgreece gr όπου ο χρήστης µπορεί να
ενηµερωθεί για
ζητήµατα ίδρυσης επιχείρησης,
εκδηλώσεων, success stories, δυνατότητα δικτύωσης µε
άλλους νέους επιχειρηµατίες, κ.λ.π.
β) www.epixeiro.gr για εκδηλώσεις κ.λ.π. δραστηριότητες

Τέλος υπάρχουν και οι σύνδεσµοι νέων επιχειρηµατιών και
start up επιχειρήσεων (π.χ. Young Leaders, Ένωση Νέων
Επιχειρηµατιών Ελλάδος, Ελληνική Ένωση Νεοφυών
Επιχειρήσεων)
Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει σχετική αναζήτηση
στο διαδίκτυο
• http://hellenicstartups.gr
• http://www.youngleaders.gr/
• http:// www.esyne.gr

∆ιάγραµµα κύκλου χρηµατοδότησης µίας
start up επιχείρησης

Χρήσιµες συµβουλές για start ups
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξωστρεφή ιδέα
Aξιοποίηση γνώσης
Οµάδα
Σωστοί σύµβουλοι
Πελάτες/Αγορά σχέδιο
Σωστή παρουσίαση σε υποψήφιους χρηµατοδότες
Συζήτηση της ιδέας µε πολύ κόσµο
Επιχειρηµατικό πλάνο
Στρατηγική
Προσεκτικά βήµατα ανάπτυξης
Αξιοποίηση πόρων
Καινοτοµία/∆ιαφοροποίηση

•
•
•
•

Υποµονή και επιµονή/Στόχοι
Learning
∆ικτύωση
Ευελιξία

Samuel Beckett
Τry again-Fail again-Fail better!

Χρήσιµες Συµβουλές για υποβολή
επιχειρηµατικού σχεδίου σε ένα πρόγραµµα
χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ
• Προσεκτική µελέτη Οδηγού και εντύπων υποβολής
• Συµµετοχή σε εκδηλώσεις προβολής
• Συνεργασία µε συµβούλους, άτοµα της επιχείρησης,
συνεργάτες
• Όχι υπεραισιόδοξους στόχους
• Αναλυτικό/Τεκµηριωµένο/Ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό
σχέδιο
• Σωστή επιλογή δαπανών που έχουµε πραγµατική
ανάγκη
• Χρήση ηλεκτρονικών µέσων και τεχνολογίας/Αξιοποίηση
διαδικτύου

• Συλλογή
δικαιολογητικών-ταύτιση
περιεχοµένου
δικαιολογητικών και επιχειρηµατικού σχεδίου
• Τήρηση αντιγράφου στο αρχείο µας
• Επικοινωνία µε Φορέα ∆ιαχείρισης του προγράµµατος
• Επιµελής Υποβολή

Αντί επιλόγου
Αφήγηση µε νόηµα……..
…Η αναζήτηση χρηµατοδότησης στην Ελλάδα απέβη
άκαρπη. Χρειάστηκε να πάµε στην Αµερική για να βρούµε
τελικά τον Μάϊο του 2011 χρήµατα από έλληνες
επιχειρηµατίες της Σίλικον Βάλεϊ και πήραµε 100.000
δολάρια.
∆υστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα ρίσκου.
Στόχος µας είναι η δηµιουργία αξίας και οι ευκαιρίες θα έρθουν.
Έχουµε µία πολύ καλή επιτροπή συµβούλων , στελεχωµένη
από ανθρώπους που έχουν πετύχει (ή αποτύχει) και
µπορούν να σου δείξουν πως πρέπει να κινηθούν στρατηγικά.

Εµείς ήµασταν άσχετοι µε τις Business.
Όµως αυτοί οι άνθρωποι µας άλλαξαν την αντίληψη.
Στην Ελλάδα αντιµετωπίζουµε πολλά προβλήµατα, λόγω της
νοοτροπίας που έχουµε αποκτήσει. ∆εν σκεφτόµαστε
µεγαλόπνοα σχέδια, επιδιώκουµε το γρήγορα κέρδος
και δεν εµπιστευόµαστε ο ένας τον άλλον. Λόγω της
χαµηλής στάθµης της οικονοµίας είµαστε κολληµένοι στη
µετριότητα.
Από την άλλη, ποινοκοποιούµε το κέρδος, αλλά
Παράλληλα θέλουµε να κάνουµε και µεγάλη ζωή. Και
κοµµουνιστής και φιλελεύθερος δεν γίνεται…….

Λείπουν από την επιχειρηµατική κοινότητα τόσο η
αλληλοδιδασκαλία όσο και η αλληλοβοήθεια.
Οι επιχειρηµατίες δε βοηθούσαν ποτέ κανέναν….
Οι νέοι επιχειρηµατίες πρέπει να ακούν αυτούς που έχουν
κάνει πράγµατα και όχι τον οποιονδήποτε….
Είναι ατού να βρίσκεσαι εδώ, αφού και το ανθρώπινο
δυναµικό είναι πολύ καλό και το κόστος είναι φυσιολογικό.
Ωστόσο χρειάζεται παγκόσµια αντίληψη σε αυτά που
φιάχνουµε και, φυσικά πρέπει να επιδιώκουµε την εξέλιξη…..

Ο Έλληνας έχει την πονηράδα και µπορεί να ελίσσεται
συνέχεια. Πρέπει να δούµε τα πλεονεκτήµατα και να
φύγουµε από τη µιζέρια. Στη σχολή κανείς δεν µας
έλεγε : κάντε business.
Έτσι δεν µπορούσα να φανταστώ ότι µία µέρα θα δηλώνω
leader στον τοµέα µου…

Η Ελληνική start up είναι Οδύσσεια και
ευστροφία.
Π. Παπαδόπουλος -Ι. Βλαχογιάννης
Ιδιοκτήτες της επιχείρησης Bugsense
(leader στον εντοπισµό και ανάλυση δυσλειτουργιών στις
κινητές εφαρµογές και συσκευές)
(Βήµα της Κυριακής 2/12/2012)

