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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Γημιοςπγία - ςποζηήπιξη νέυν καινοηόμυν
επισειπήζευν, κςπίυρ ςτηλήρ ένηαζηρ γνώζηρ (Spinoff και Spin-out)

Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α
Τηλ. : 210.52.45.141– 2, Fax: 210.52.45.132, e-mail: info@valuedel.gr
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Πποθεζμία
ςποβολήρ Αιηήζευν
Άξοναρ
Δπισειπηζιακό
Ππόγπαμμα
Σομείρ
Δνδιαθέπονηορ
Γευγπαθική
Πεπιοσή
Πποϋπολογιζμόρ

απφ 30/6/2009 έσο 31/6/2010
ΑΠ. 1: Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο
Υπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Τερλνινγηθή Αλάπηπμε
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Τερλνινγία, Έξεπλα, Καηλνηνκία
Όιεο νη πεξηθέξεηεο
25.000.000 €

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο εμέιημεο επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηφκσλ
δξαζηεξηνηήησλ, αμηνπνίεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο κε δπλαηφηεηεο εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο, εθαξκνγή θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη αμηνπνίεζε ηεο
γλψζεο πνπ παξάγεηαη απφ εξεπλεηέο θαη απφ επηρεηξήζεηο κε θαηλνηφκεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ψζηε λα επλνεζεί ηειηθά ε
παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
θαη έληαζεο γλψζεο πνπ ζα ζπκβάινπλ κεζν-καθξνπξφζεζκα ζηελ αλάπηπμε ηεο
ρψξαο.

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ
A) Δπηρεηξήζεηο - Τερλνβιαζηνί (Spin-off θαη Spin-out) κηθξνχ κεγέζνπο πνπ έρνπλ
ηδξπζεί (ζπζηαζείζεο) ή πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζνχλ (ππφ ζχζηαζε) απφ:
- Δξεπλεηέο πνπ παξήγαγαλ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ή θαη απέθηεζαλ
ηερλνγλσζία εληφο Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ Παξαγσγήο Γλψζεο ζηελ Διιάδα
ή αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (Spin-off)
- Δπηρεηξήζεηο κε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο (Spin-out)
B) Καηλνηφκεο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ έρνπλ ήδε ηδξπζεί (ζπζηαζείζεο) ή
πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζνχλ (ππφ ζχζηαζε)
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ΟΡΟΙ
Δπηιέμηκεο είλαη λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο (δει. θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
είλαη ππφ ζχζηαζε ή ζπζηάζεθαλ ην πνιχ έμη έηε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο πξφηαζεο γηα ππαγσγή ζηελ παξνχζα δξάζε.) Ωο εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο
επηρείξεζεο λνείηαη ε εκεξνκελία Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή
θαηαγξάθεηαη ζην ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο) κηθξνχ κεγέζνπο
(ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ
ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ).

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
Ο αλακελφκελνο κέζνο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.100.000
€ (Γεκφζηα Γαπάλε θαη Ιδησηηθή Σπκκεηνρή). Τν χςνο ηεο ελίζρπζεο γηα θάζε
επηρείξεζε δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ 1.000.000 €.
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΔΝΙΥΤΗ

Πεπιθέπειερ
ζηόσος 1

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ 2)
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία,
Ήπεηξνο, Β. Αηγαίν, Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά,
Πεινπφλλεζνο, Γπη. Διιάδα)

Πεπιθέπειερ
μεηάβαζηρ

Αηηηθή
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Γπηηθή Μαθεδνλία
Σηεξεά Διιάδα
Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΡΓΧΝ
(ενδεικηικόρ)

ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

6.000.000,00 €

8

9.000.000,00 €
3.000.000,00 €
3.000.000,00 €
3.000.000,00 €
1.000.000,00 €

12
4
4
4
1

23.730.000,00 €

33

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα ηειηθά παξαδνηέα ηεο πξφηαζεο. Οη
επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α
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Γαπάλεο δημιοςπγίαρ και επέκηαζηρ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ.
Γεληθέο Λειηοςπγικέρ Γαπάλεο.
Γαπάλεο γηα Έπεςνα και Ανάπηςξη.
Η δηάξθεηα ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 36
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο / ρξεκαηνδφηεζεο.
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