NEA ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και
νέας επιχειρηματικότητας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
Α1) Φυσικά πρόσωπα – υπό ίδρυση επιχειρήσεις τα οποία:
 Τα φυσικά πρόσωπα να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, να μην έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος
αγροτικής οικογένειας και να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
 Να ιδρυθούν 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.
 Να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης
του προγράμματος
 Να δραστηριοποιηθούν στον Ελληνικό χώρο
Διευκρινίζεται ότι οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην
κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα
από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα δεν
θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
Α2) Νεοσύστατες Επιχειρήσεις οι οποίες:
 Kατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας
αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 οι επιλέξιμοι εταίροι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με κατ΄ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51%
στο μετοχικό κεφάλαιο και με την ευθύνη της αποκλειστικής διαχείρισης, τα οποία είναι άνεργα ή
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-012010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
Β) Νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:
 Nα έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι και την
31-12-2010
 Nα επιδιώκουν (α) την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη
αξιοποιημένης γνώσης / τεχνογνωσίας ή/και, (β) την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των
προϊόντων/υπηρεσιών τους ή / και, (γ) την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην
παραγωγική διαδικασία / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια μέσου της υλοποίησης και
εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.
 Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 Να μην εκκρεμούν σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,
 Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 Να λειτουργούν νομίμως
 Να δραστηριοποιούνται και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
 Να είναι εγγεγραμμένες στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης), καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ.) και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Αποκλείονται τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ,
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.α.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 1.08.2011 μέχρι 18.10.2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ




Προϋπολογισμοί έργων:
 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
 20.000€ έως 200.000€ για όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων
Ποσοστό επιχορήγησης: 60%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει μετά την ημερομηνία προκήρυξης του
προγράμματος:
1.
2.
3.
4.

Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις: ≤25% του προϋπολογισμού
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός ≤80% του προϋπολογισμού
Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες ≤45% του προϋπολογισμού
Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας ≤40% του προϋπολογισμού
5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών
Συστημάτων ≤25% του προϋπολογισμού
6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Για δαπάνες που
αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες 20% και για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες
της κατηγορίας 10% και μέχρι του ποσού των 20.000 €
7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας ≤20% του προϋπολογισμού
8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων ≤20% του προϋπολογισμού
9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλλου ≤40% του προϋπολογισμού
10. Λειτουργικές Δαπάνες 5% και μέχρι 12.000,0€ (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες
δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)
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