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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ)» με κωδικό «3α.4.2» χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) 2014 -2020
και ειδικότερα στο πλαίσιο του:
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Θεματικός Στόχος 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων»
Ειδικός Στόχος 4: «Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πράξης για την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 5.000.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε περίπου 6.250.000€. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της
δημόσιας δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους
δικαιούχους.
Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση
ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω
της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών
βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης
και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη
στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις
προτεραιότητες της Ένωσης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση αφορά τη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που
αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.
Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:
•

Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

•

Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

•

Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης
μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

•

Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια

καινοτόμων

ιδεών

μέσω

της

Στο πλαίσιο της Δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα
πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Να ανήκουν στις προτεραιότητες παρέμβασης κατά RIS3.
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•

Να περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης.

•

Να παρουσιάζουν σαφή τεκμήρια ως προς την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
τους, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα εξαγωγών.

Ειδικά για την περίπτωση αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να έχουν διασφαλίσει τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, άδειες
χρήσης / αξιοποίησης κλπ του ερευνητικού αποτελέσματος που προορίζεται για
αξιοποίηση από την επιχείρηση που θα συσταθεί.
Η χρονική διάρκεια κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΑΜΘ. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται
κατά προτεραιότητα με τους τομείς του πυρήνα της περιφερειακής εξειδίκευσης αλλά
και τους αναδυόμενους τομείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται από την περιφερειακή
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΑΜΘ:
- ο αγροδιατροφικός Τομέας
- ο τομέας Τουρισμού-Πολιτισμού
- ο τομέας Υλικών (πλαστικά-ελαστικά) και καινοτόμων υλικών,
- ο τομέας Χημικών, Φαρμάκων και υγείας
- ο τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών
- ο τομέας του ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
ενώ ο τομέας των Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλει
οριζόντια σε όλους τους ανωτέρω τομείς.
Σε κάθε τομέα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά προτάσεις που έχουν συνάφεια με τα
αποτελέσματα των εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο των παραπάνω τομέων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή
πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) και ειδικότερα στο
σύνδεσμο http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ideas-for-pdl2».
Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη θα κατανεμηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές
ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση
θα έχουν συγκεντρώσει την προβλεπόμενη βαθμολογία στην ενότητα 7.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία :
α) πρόκειται να ιδρύσουν επιχειρήσεις μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους
β) πρόκειται να εγκατασταθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και
να παραμείνουν σε αυτή για τουλάχιστον 5 έτη μετά την υλοποίηση του έργου.
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γ) η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν, να συνδέεται
με τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
της ΠΑΜΘ.

5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της παρούσας δράσης διέπεται από:
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.

•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός όλων των Ταμείων)

•

Το ν.314/2014 που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν:
•

δαπάνες προσωπικού

•

δαπάνες υλικοτεχνικών μέσων, εξοπλισμού και όργανα

•

δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων

•

δαπάνες για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

•

δαπάνες για υλικά – αναλώσιμα

•

δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις ή/και ταξίδια στο εξωτερικό για προώθηση σε
πιθανούς πελάτες ή/και άλλες δραστηριότητες για προώθηση

•

κόστος διαχείρισης του έργου

•

πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρχικά διενεργείται ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων από τον ΕΦΔ … ως προς
την πληρότητα/επιλεξιμότητα και τις τυπικές προδιαγραφές τους, σε σχέση με τις
απαιτήσεις/όρους που διατυπώνονται στην παρούσα προκήρυξη.
Οι προτάσεις που καλύπτουν τους όρους συμμετοχής της προκήρυξης αξιολογούνται
από θεματικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διαθέτουν ερευνητική ή/και βιομηχανική
πείρα και στις οποίες συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος προερχόμενο από τον
παραγωγικό τομέα. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει συνεργασία του ΕΦΔ……. με την
ΓΓΕΤ για την αξιοποίηση σχετικού Μητρώου αξιολογητών που διαθέτει η δεύτερη.
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Κριτήριο ένταξης/ αποκλεισμού: Κάθε πρόταση εξετάζεται από την αντίστοιχη
θεματική επιτροπή ως προς το εάν το φυσικό της αντικείμενο εντάσσεται στη
συγκεκριμένη προτεραιότητα του θεματικού τομέα που δηλώθηκε (κατά την υποβολή)
ότι ανήκει. Εφόσον εντάσσεται η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται, σε διαφορετική
περίπτωση η πρόταση τίθεται στο αρχείο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τέσσερα (4) και βαθμολογούνται με διακριτή κλίμακα
βαθμών το καθένα από αυτά. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων προκύπτει ως το
άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
Β1: Ο βαθμός σαφήνειας, επάρκειας και εφικτότητας του επενδυτικού σχεδίου
(βαθμός 0-25)
Ο βαθμός σαφήνειας και επάρκειας και εφικτότητας του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου.
•

Ποιότητα/σαφήνεια των στόχων του επενδυτικού σχεδίου και βαθμός κάλυψης των
στόχων της πρόσκλησης.

•

Τεχνική πληρότητα, προβλεπόμενες εργασίες με λογική σειρά που θα οδηγήσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα.

•

Καταλληλότητα/ αποτελεσματικότητα και ποιότητα επιστημονικής μεθοδολογίας.

•

Δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με την αναμενόμενη κερδοφορία, (σε
πόσα έτη η δαπάνη αναμένεται να καλυφθεί με λογικά προβλεπόμενα έσοδα;).

•

Έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση της ύπαρξης «κενού» στην αγορά ή της
προοπτικής δημιουργίας νέας αγοράς που θα επιδιώξει να καλύψει η επιχείρηση και η
προοπτική εξαγωγών των προϊόντων ή διεργασιών ή διαδικασιών στη διεθνή αγορά ή
και η υποκατάσταση εισαγωγών.

•

Η υπεροχή επενδυτικού σχεδίου έναντι άλλων ανταγωνιστικών σχεδίων που
καλύπτουν εναλλακτικές ανάγκες.

•

Το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού σχεδίου είναι ικανοποιητικό και μπορεί να
πραγματοποιηθεί.

Β2. Ο βαθμός καινοτόμου και ολοκληρωμένου χαρακτήρα του επενδυτικού
σχεδίου, όπως ορίζεται από τη τεχνολογική, παραγωγική και εμπορική
σπουδαιότητα των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων της [βαθμός 020]
Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας του συγκεκριμένου τεχνολογικά καινοτόμου
προϊόντος ή της τεχνολογικά καινοτόμου διεργασίας ή διαδικασίας όπου καταλήγει
το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο. Πλην της καθαρά τεχνολογικής σπουδαιότητας, η
κάλυψη του κριτηρίου μπορεί ακόμα να κριθεί από την παραγωγική και εμπορική
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σπουδαιότητα των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων του επενδυτικού
σχεδίου.
Τεχνολογική Σπουδαιότητα
•

Καινοτομία και ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επιχειρηματικής ιδέας.

•

Πρωτοτυπία και καινοτομικότητα των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων.

•

Μοναδικότητα των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων στην τοπική ή και διεθνή
αγορά

Παραγωγική Σπουδαιότητα:
•

Αύξηση παραγωγικότητας.

•

Μείωση κόστους.

•

Αύξηση προστιθέμενης αξίας και ποιοτική βελτίωση.

Εμπορική Σπουδαιότητα:
•

Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.

•

Διείσδυση σε νέες αγορές (εσωτερικού / εξωτερικού).

•

Υποκατάσταση εισαγωγών.

Β3. Αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του επενδυτικού σχεδίου στην οικονομία
και κοινωνία γενικότερα [βαθμός 0-25]
Εξετάζεται το κοινωνικό όφελος που θα προκύψει από τα αποτελέσματα του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται αν το
παραγόμενο προϊόν ή η διεργασία ή η διαδικασία συνεισφέρει ουσιαστικά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών του, αν
συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αν
συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων. Επίσης αν η επιχείρηση θα διασφαλίζει καλές
και ποιοτικές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της.
Επίσης εξετάζεται το όφελος στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάζεται αν το επενδυτικό σχέδιο συνεισφέρει σημαντικά στην
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας,

Β4. Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να υποστηρίξει το επενδυτικό σχέδιο
διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά [βαθμός 0-30]
Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε συνάρτηση με το κόστος
και την ικανότητα του προσωπικού και τους συνεργάτες της
•

Ικανότητα της επιχείρησης για εκτέλεση του έργου :
i.

Καθορισμός του επιχειρηματικού πεδίου
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ii.

Υποδομή που προτείνει να δημιουργήσει η επιχείρηση με το προτεινόμενο
επενδυτικό σχέδιο για την υποστήριξη της τεχνολογίας που θα εφαρμόσει,
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
λαμβάνοντας υπόψη την έκταση που επηρεάζει το κόστος και την ποιότητα του
επενδυτικού σχεδίου.

iii.

Ικανότητα των ηγετικών στελεχών της επιχείρησης να διεκπεραιώσουν το
προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο

iv.

Ικανότητα του Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού της επιχείρησης να
υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο.
Διασφάλιση ποιότητας του επενδυτικού σχεδίου.

v.

•

•
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Ικανότητα της επιχείρησης για κερδοφορία και βιωσιμότητα
i.

Οικονομική βιωσιμότητα στο χρονικό ορίζοντα ενίσχυσης του επιχειρηματικού
σχεδίου στη βάση εκτιμώμενων Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσης
(προβλέψεις Κέρδους και Ζημιών).

ii.

Δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των
δραστηριοτήτων.

iii.

Δυνατότητα κάλυψης της προτεινόμενης ίδιας συμμετοχής.

Ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης:
i.

Ύπαρξη
ή
δρομολόγηση
διαδικασιών
απόκτησης
Διπλώματος(-ων)
Ευρεσιτεχνίας, που σχετίζεται με το καινοτόμο προϊόν / διεργασία/ διαδικασία
που αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο.

ii.

Δημοσιεύσεις σχετικές με τα συγκεκριμένα επενδυτικά
προτεινόμενο επιστημονικό προσωπικό της επιχείρησης.

σχέδια

από

το

Κάθε πρόταση βαθμολογείται από την επιτροπή στα παραπάνω κριτήρια, ώστε να είναι
δυνατή στη συνέχεια η ιεράρχηση των προτάσεων ανά θεματικό τομέα από την
υπηρεσία με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν.
Μέγιστη βαθμολογία πρότασης 100 μονάδες.
Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 60 μονάδων ή κάτω από
το μέσο βαθμό σε ένα ή περισσότερα κριτήρια, δεν θα προταθούν για χρηματοδότηση.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή….
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι ….
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9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
……………………………………………………..
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: …….
Τηλ.: …………
e-mail: …………………
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