
  

 

 
 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 
“Enterprise Europe Network”, σας ενημερώνει για το πρόγραμμα «Νέα 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. ευρώ, το οποίο παρέχει κίνητρα 
σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας 
την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ 
μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, 
υπηρεσίες κ.α. 

Με το πρόγραμμα ενισχύονται 

  έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 
ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή 

 από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους. 

Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ 
η ιδία συμμετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ 
φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση 
εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, 
πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α. 
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Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει 
μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης 
οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. 
Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού 
σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια 
της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη 
τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία. 

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται για όσο διάστημα 
επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγεται νέο σύστημα 
αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα - σχεδιασμός υλοποίησης - 
υλοποίηση - αγορά», υποστηρίζει λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση 
επιχειρήσεις, προβλέπει την παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή 
του, καθώς και την επιβράβευση του επιχειρηματία και μειώνει ουσιαστικά την 
γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων ''χαρτιών'' που ζητούνται 
τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο 
πρόγραμμα.  

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στις ιστοσελίδες 
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ – www.efepae.gr ) και των φορέων 
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ – 
www.antagonistikotita.gr , Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – www.ggb.gr ), στις 
οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τo Επιμελητήριο Καβάλας, κα  Σούζυ.  
Μαυρομμάτη και κα. Όλγα Καζιάνη τηλ: 2510  222212 εσωτ. 5 & 2 αντίστοιχα.  

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 
 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for 
the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the 
author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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