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Τί είναι το Erasmus για 
νέους επιχειρηµατίες 

 
 

 
 



•  Πρόγραµµα διασυνοριακής  
ανταλλαγής για επιχειρηµατίες 
από κράτη-µέλη της ΕΕ και 10 
άλλα κράτη το οποίο 
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ 

•  Ένας νέος επιχειρηµατίας 
περνάει 1-6 µήνες µε έναν 
έµπειρο επιχειρηµατία στο 
εξωτερικό 
 

•  Ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, 
ιδεών και εµπειριών 



 
 

Πώς δουλεύει; 
 
 



Online 
Αίτηση 

Matching 
 

Υπογραφή  
και 
Προετοιµασία 

Διαµονή 
στο 
εξωτερικό  

Feedback  
& πληρωµή 

NE – New Entrepreneur 
HE – Host Entrepreneur 
IO – Intermediary Organisation 

5 βήµατα για την ανταλλαγή 



Πρώτο βήµα: Online αίτηση 

1. Αίτηση από NE (business 
plan, βιογραφικό, επιστολή 
ενδιαφέροντος) 

ή 

1. HE δηλώνει ενδιαφέρον 
συµµετοχής (βιογραφικό και 
επιστολή ενδιαφέροντος) 

2. Οι αιτήσεις ελέγχονται από IO 

 

> Εισαγωγή στον on-line 
κατάλογο 

Πώς να κάνετε αίτηση;  

www.erasmus-
entrepreneurs.eu  

NE – New Entrepreneur 
HE – Host Entrepreneur 
IO – Intermediary Organisation 
 



Δεύτερο βήµα: 
Matching  

 

1. Οι επιχειρηµατίες 
ψάχνουν για 
συνεργάτες- on-line 
κατάλογος, µόνοι 
τους 

2. IOs επικοινωνούν 
µε IOs  σε άλλες 
χώρες 

3. Αυτόµατο 
matching µε βάση τα 
προφίλ 

 



Τρίτο βήµα: Υπογραφή  

και Προετοιµασία 

1. Διαπραγµατεύσεις 
για διάρκεια, στόχους, 
περιεχόµενο  

> ΌΧΙ πρακτική! 

2. Συµφωνία στο 
περιεχόµενο της 
ανταλλαγής 

3. Ο NE λαµβάνει 
πληροφορίες πριν την 
αναχώρηση 

4. Ο NE λαµβάνει 
επιχορήγηση 



Τέταρτο βήµα:  Διαµονή 
στο εξωτερικό  

 

1. Διάρκεια: 1-6 µήνες; 

2. On-the-job , 
Peer‑to‑peer training, 
συµµετοχή σε 
συγκεκριµένα project 

3. On-site support στον 
NE από τον Host IO 

4. Reporting  για την 
ανταλλαγή 



Πέµπτο βήµα: 
Feedback και 
τελική πληρωµή 
1. Ηλεκτρονικό 
feedback µε 
ερωτηµατολόγια για 
HE και NE 

2. Τελική πληρωµή 
στον NE µε την 
επιτυχή ολοκλήρωση  

3. Ο HE ξαναµπαίνει 
στον κατάλογο (αν 
ενδιαφέρεται να 
συνεχίσει) 



Χώρα όπου µένει ο NE Εφάπαξ µηνιαίο ποσό σε 
ευρώ 

Δανία 1100 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία 1000 

Φινλανδία, Σουηδία 950 

Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισλανδία 900 

Βέλγιο, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ισπανία 830 

Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία 780 

Τουρκία 750 

Κροατία, Μάλτα, Σλοβενία 720 

Εσθονία, Ουγγαρία 670 

Τσεχική Δηµοκρατία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία, Αρµενία 610 

BiZ, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία 560 

Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία 530 

Αποµακρυσµένες περιφέρειες της ΕΕ, επιχειρηµατίες µε ειδικές ανάγκες  1100 



EYE Growth path 
based on completed relationships by year 

(For 2018 matches in preparation & execution included) Exchanges 

2009 54 
2010 310 
2011 626 
2012 1157 
2013 2022 
2014 3000 
2015 3535 
2016 4584 
2017 5823 
2018 5984 



Exchanges by country 2009 – February 2018 



Feedback from NEW entrepreneurs 
What skills did I develop 

1% 

10% 

29% 

39% 

46% 

60% 

65% 

69% 

None 

Other 

Administrative skills 

Knowledge on the use of new technologies 

Marketing skills 

Management skills 

Language skills 

Personal skills (self-confidence, determination, 
etc.) 



•  Erasmus for Young Entrepreneurs 
•  www.erasmus-entrepreneurs.eu  

•  http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-
young-entrepreneurs/index_en.htm  

•  Facebook: https://www.facebook.com/European.Entrepreneurs.EYE.Programme 
•  Twitter: https://twitter.com/EYEmoderator  
•  LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/2698649/profile  
•  Youtube: http://www.youtube.com/user/ErasmusEntrepreneurs 
•                  https://www.youtube.com/watch?v=KdSc1shbc1Q  

 
  



•  https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
videos.php?vid=S__fIqTcTgw  



 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας! 

 
 



Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Νέων Επιχειρήσεων  



Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της 

χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων από τα
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε∆ΕΤ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι 

της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την  προαγωγή μιας 
έξυπνης, βιώσιμης, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Κεντρική θέση κατέχει το ΕΠΑνΕΚ για τη δημιουργία και στήριξη 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας και τη 

δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.



Αποτελεί ένα από τα 7 τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και τα 
13 Περιφερειακά Προγράμματα του  ΕΣΠΑ 2014 -2020.



Προϋπολογισμός ΕΠΑνΕΚ

3,841 δις €
από ∆ιαρθρωτικά Ταμεία 

της ΕΕ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

1,075 δις €
Εθνική Συμμετοχή

Προϋπολογισμός 
ΕΠΑνΕΚ:

4,916δις €
∆ημόσια ∆απάνη  

αφορά γεωγραφικά στο σύνολο της χώρας



Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020
αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών
Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
(Smart Specialization Strategy- RIS 3).

Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της εντόπισαν
τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στις
οποίες επικεντρώνονται οι προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη
σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, στους κάτωθι τομείς:

Εννέα (9) τομείς στρατηγικής προτεραιότητας

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές & ∆ημιουργικές 
Βιομηχανίες

Περιβάλλον

Υλικά -Κατασκευές

Τουρισμός

ΤΠΕ

Υγεία



ΕΠΑΝΕΚ : 3 Άξονες Προτεραιότητας

Προϋπολογισμός
1.464 εκ. €

Προϋπολογισμός
2.506 εκ. €

ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 

επιχειρηματικότητας

29,1%

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας 

με τομεακές 
προτεραιότητες

50,76%

Προϋπολογισμός
850 εκ. €

18,2%

προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις



Κατανομή Πόρων στις Περιφέρειες 

63%12%

19%

3% 3%
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Στις περιφέρειες μετάβασης

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες

Στερεά Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

Λιγότερο Ανεπτυγμένες: ΑΜΘ, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
Σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα
Περισσότερο Ανεπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ



I. Επιχορηγήσεις : χρηματοδότηση που δεν επιστρέφεται

II. Τραπεζικά προϊόντα: δάνεια- εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους

III. Επιχειρηματικά Κεφάλαια με αντίστοιχη συμμετοχή στο                 
μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης

3 Είδη Χρηματοδότησης



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Ίδρυση και υποστήριξη λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Με 100% χρηματοδότηση (ΕΚΤ):

• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (A’ κύκλος & Β’ Κύκλος), 155 εκ. €

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (για ανέργους ή 
αυτοαπασχολούμενους), 72 εκ. €

• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ’ κύκλος)

Με 45-50% χρηματοδότηση:

• Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜΜΕ, 

120 εκ. €



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Για Υφιστάμενες  Επιχειρήσεις

Με 40-50% χρηματοδότηση:

• Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές, 310 εκ. €

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και   
την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, 110 εκ. €

• Επιχειρούμε Έξω (Χρηματοδότηση συμμετοχής 

σε εκθέσεις του εξωτερικού), 50 εκ. €

• Ψηφιακό Βήμα/ Ψηφιακό Άλμα, 70 εκ. €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: 

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, 70 εκ. €

• Επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κατά 50% για σχέδια τεχνολογικής 
αναβάθμισης από 10.000 έως 80.000 ευρώ ή 200.000€ (ανάλογα με την 
«ψηφιακής βαθμίδα» που κατατάσσονται).

• ∆απάνες για Εξοπλισμό ΤΠΕ, Λογισμικά και Υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει 
να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά και θα 
οδηγήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον βαθμίδα.

• Θα υπάρξει ανάρτηση στο site www.antagonistikotita.gr . ∆απάνες 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μετά την επίσημη δημοσίευση 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Για Έρευνα ‐ Ανάπτυξη  & Καινοτομία σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς /εκπαιδευτικούς φορείς

Με 25-80% χρηματοδότηση :

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α’ κύκλος), 373 εκ. €
• ∆ιμερείς Ε&Τ Συνεργασίες (∆ιακρατικές ερευνητικές συμφωνίες 
της Ελλάδας με Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ, Γερμανία), 25,5 εκ. €

• Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς 
της RIS3 (Innovation Clusters), 24 εκ. €

• Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την  αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών
(Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin- off / Spin-out), 35 εκ. €

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ κύκλος)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της 
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3  Innovation Clusters), 24 εκ. €

• Χρηματοδότηση καινοτομικών συνεργατικών σχημάτων (επιχειρήσεις και
φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές
ενώσεις, επιμελητήρια) υπό τον συντονισμό ενός φορέα –αρωγού

• Στόχος η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικότητας.

• Ποσοστά χρηματοδότησης από 25-80% (ανάλογα με το είδος της
έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



• Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin-off / Spin-out, 35 εκ. €

Ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης από ΑΕΙ /ΤΕΙ/ Ερευνητικά Κέντρα /Επιχειρήσεις, ερευνητές των
ανωτέρω φορέων, καθώς και ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη
υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση/εμπορευματοποίηση ώριμων
ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ κύκλος)

Υποβολή αιτήσεων είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες
επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς
οργανισμούς. Θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτομία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Χρηματοδοτούμενα clusters της Περιόδου 2007‐2013 

http://www.bionian.com http://www.corallia.org/http://www.choruscluster.org/

Συστήματα και Εφαρμογές 
Νανο/Μικροηλεκτρονικής)

(Αττική ‐ Πάτρα)

Διαστημικές 
Τεχνολογίες και 
Εφαρμογές
(Αττική)

Ψυχαγωγικές και 
Δημιουργικές 
Τεχνολογίες & 
Εφαρμογές
(Αττική)

Bionian Cluster, the First Health 
Sciences Cluster in Greece & 

South ‐ East Europe, is a unique, 
well balanced concentration of 
leading businesses, universities, 
medical research institutes, 

academic institutions, hospitals 
biosciences in Greece and other 
countries all over the world.

(Αττική)

The CHORUS Clean Energy 
Cluster brings together 
companies and research 

entities in order to establish 
an arsenal of renewable and 
zero / low carbon footprint 
technologies, transformable 
into innovative, integrated 
products and solutions for 
the global Clean Energy and 
Green Mobility markets.

(Θεσσαλονίκη)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Χρηματοδοτούμενα spin‐off/spin out της Περιόδου 2007‐2013 

, 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

30 ολοκληρωμένα έργα , καλές πρακτικές και success stories:

V‐Cubes έχει εδραιωμένη πατέντα και ™ (Trade Mark) σε 52 χώρες, 
με τεχνολογία που προστατεύεται από παγκόσμια πατέντα. 
Εξάγει το 95% της παραγωγής της σε 107 χώρες στον κόσμο.

Έσπασε το μονοπώλιο του «κύβου του Ρούμπικ», 
ακλόνητο για 35 χρόνια!

ΜΙΚΡΟ‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ‐ΡΟΗΣ  για 
Γενετικούς Ελέγχους και Μοριακή Διαγνωστική Ε.Π.Ε

Σχεδιασμός, κατασκευή, ποιοτικός έλεγχος και διάθεση
«Lab‐On‐a‐Chip» μίας χρήσης για γενετικές αναλύσεις 

εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα.

http://micro2gen.com/www.v‐cubes.com



Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί πάνω από  50.000
αιτήσεις! και έχει εγκριθεί –μέχρι στιγμής- η χρηματοδότηση για:

• 2.718 projects για ίδρυση επιχειρήσεων από Πτυχιούχους (~68 εκ. €)

• 1.266 projects ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων  (~75 εκ. €)

• 3.618 projects Αναβάθμισης Υφιστάμενων ΜΜΕ (~227,35 εκ. €)

• 1.300 projects Αναβάθμισης Τουριστικών ΜΜΕ (~63 εκ. €)

• 22 projects στο ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ (διαδικασία σε εξέλιξη) 

• Λίστα εγκεκριμένων για τη δράση «Ερευνώ- ∆ημιουργώ- Καινοτομώ»:  

685 ερευνητικά projects (~373 εκ. €)

ΣΥΝΟΛΟ μέχρι στιγμής: 

9.609 projects - 806 εκ. € δημόσιας χρηματοδότησης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



 ∆ιαβάζεις προσεκτικά το υλικό που δημοσιεύεται για τη δράση στα sites

www.antagonistikotita.gr – www.efepae.gr

(Οδηγός- Πρόσκληση- Q&As – και τροποποιήσεις αυτών)

 Επιβεβαιώνεις ότι ανήκεις στις κατηγορίες δικαιούχων

 Υποβάλλεις Επιχειρηματικό Σχέδιο (BP) στο ΠΣΚΕ

www.ependyseis.gr

 Η πρόταση αξιολογείται, εγκρίνεται η χρηματοδότησή του σχεδίου κατά 

ένα ποσοστό ανάλογα τη δράση (από 40% μέχρι και 100%)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



 Υλοποιείς το BP (έναρξη δαπανών) σύμφωνα  με τα οριζόμενα στον Οδηγό

 Όταν φτάσεις σε συγκεκριμένο ποσοστό υλοποίησης, αιτείσαι για να λάβεις 

το μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης που αναλογεί. Εναλλακτικά: 

• Ζητάς τη δημόσια χρηματοδότηση προκαταβολικά ή 

• Χρησιμοποιείς τον escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός 

μέσα από τον οποίο μπορούν να πληρώνονται απευθείας οι προμηθευτές 

σου)

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχεις γνώση της πρότασης που υποβάλλεις  και των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνεις!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

• 10.627 επιχειρήσεις υλοποίησαν επενδύσεις με χρήση δανειακών κεφαλαίων 
ύψους 1,9 δισ. €

• 52.317 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά λαμβάνοντας άμεση ενίσχυση 
και άτοκο δάνειο για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών με στόχο την ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας 772 GWh

Χρηματοδοτικό Εργαλείο ∆ιαχείριση
Αριθμός τελικών 
αποδεκτών   

Συνολικά Ποσά 

δανειακών και άλλων 
κεφαλαίων  προς τους τελικούς 

αποδέκτες

JEREMIE (δάνεια) EIF 2.805 248,80 εκ. €

ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (Global 
Fund) EIB 734 739,83 εκ. €

Ταμείο
Επιχειρηματικότητας Ι ETEAN 7.088 812,99 εκ. €

Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον Ι ETEAN 52. 317 

(Κατοικίες)
70,90 εκ. €



Σημαντικά πλεονεκτήματα  για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη 
χώρα:

• Μόχλευση (ενεργοποίηση και ιδιωτικών πόρων) = αύξηση 
διαθέσιμων χρημάτων στην αγορά

• Επιστροφή των χρημάτων και επαναχρησιμοποίηση προς όφελος 
των επιχειρήσεων

Ως προς τη διαδικασία:

• Ο ενδιαφερόμενος αιτείται δάνειο (ή εγγύηση) μέσω 
Πληροφοριακής Πλατφόρμας ενώ η αίτηση εξετάζεται και 
εγκρίνεται από την Τράπεζα 

• Η συμμετοχή δημόσιων πόρων βελτιώνει τους όρους 
δανειοδότησης – εγγυοδοσίας και διευρύνει το σύνολο των 
αποδεκτών

• Σχέση επιχειρηματία – τράπεζας σημαντική

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



• Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

528 εκ. € από ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ –ΠΕΠ) plus 700 εκ. € τραπεζικά κεφάλαια
για δανειοδότηση ΜΜΕ για την υλοποίηση επενδύσεων και για την κάλυψη
κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού.

Ευνοϊκοί όροι, κάλυψη μεγάλου μέρους του δανείου (40%) από δημόσιους
πόρους, υψηλή μόχλευση

Σε εξέλιξη οι ενέργειες για την επιλογή των Τραπεζών που θα συμμετέχουν
και στις οποίες θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

• Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  

Μέρος των πόρων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (10 εκ. €) θα διατεθούν για τη δανειοδότηση
επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία φορέων της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
(φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηματικό
και καινοτόμο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς, πχ. ΚΟΙΝΣΕΠ,
συνεταιρισμοί εργαζομένων).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



JEREMIE (2007-2013)
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία JEREMIE με την χρηματοδότηση από τα
προγράμματα της Περιόδου 2007-2013 (κυρίως το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση) εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με επιτυχία,
κεφάλαια στην αγορά των Venture Capitals στον τομέα των
επιχειρήσεων ΤΠΕ.

60 τεχνολογικές start-ups έλαβαν δημόσια κεφάλαια ύψους  45 εκ. 
€ μέσω των :

• Elikonos JEREMIE Fund & Odyssey Fund (Early Stage ICT)

• Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund & JEREMIE Open 
Fund II (Seed/Technology Transfer ICT)

Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

Πόροι  200 εκ. € ΕΠΑΝΕΚ, 60 εκ. € EIF plus ιδιώτες επενδυτές

Innovation Window 
Technology Transfer & Acceleration: Παροχή κεφαλαίων σποράς (seed capital) 
και μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και πρωτοβουλιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης 
Επιλέγονται έργα ή/και SMEs προερχόμενες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους 
οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Στόχος  η στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εμπορική 
εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Early Stage Window: Παροχή κεφαλαίων σε start-ups (υπό ίδρυση ή συνήθως 
νεότερες των 3 ετών) για την έναρξη της εμπορική τους δραστηριοποίησης 
καλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαία ανάπτυξης προϊόντων και αρχικού 
marketing plan.

Growth Stage Private Equity Funds : Παροχή κεφαλαίων σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις (άνω των 3 ετών) οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης (νέες 
αγορές, σχεδιασμός νέων προϊόντων, αναδιάρθρωση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



 Επιλέχτηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) τις πρώτες 6 
ομάδες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Funds) που 
θα διαχειριστούν και θα επενδύσουν τους πόρους σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες, σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις σε φάση 
ανάπτυξης. Αναμένεται η συμμετοχή  άλλων 3 Funds στο προσεχές μέλλον.

 Κάθε επενδυτικό σχήμα εστιάζει σε συγκεκριμένα εκ των προαναφερόμενων 
«windows» και εκτός από κεφάλαιο δύναται να παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης και δικτύωσης.

 Έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες πληροφόρησης στον τύπο και μέσω start-up 
forums και sites (Open Coffee - Ιαν.2018)

 Εντός Απριλίου το EIF διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για όσους 
ενδιαφέρονται να μάθουν πως μπορούν να λάβουν στήριξη. 

 Περισσότερες πληροφορίες: www.eif.org

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ενισχύουμε τις νέες δομές στήριξης της 
επιχειρηματικότητας!
∆ημιουργήσαμε το

Μητρώο ∆ομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας (start-ups)

www.startupincubator.gov.gr

Μητρώο Θερμοκοιτίδων



www.startupincubator.gov.gr

Μητρώο Θερμοκοιτίδων



Γραφείο
Πληροφόρησης

Κοινωνικά ∆ίκτυα: 
Facebook: Άμεση 
Ανταπόκριση!
Twitter 
LinkedIn

Direct mail

Ιστοσελίδα
www.antagonistikotita.gr

e‐newsletter
11.000 παραλήπτες!

Εκδηλώσεις

Συμμετοχή σε 
Εκθέσεις

∆ίκτυο
Πολλαπλασιαστών
Πληροφόρησης

Infographics

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ





Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική και Περιφερειακές Μονάδες): www.efepae.gr

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πμ - 5.00 μμ
email: infoepan@mou.gr

801 11 36 300
Δευτέρα – Παρασκευή
από σταθερό με αστική χρέωση
από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Θαλασσινού Ροζαλία

Στέλεχος Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και 
Αξιολόγησης Ε.Π. & Οριζοντίων Θεμάτων

ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ



 
Erasmus για νέους 
επιχειρηµατίες 

 
Άννα Δάντη, ε.χ. Επικεφαλής του τµήµατος  
Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2018 
 
 



 
 

Τί είναι το Erasmus για 
νέους επιχειρηµατίες 

 
 

 
 



•  Πρόγραµµα διασυνοριακής  
ανταλλαγής για επιχειρηµατίες 
από κράτη-µέλη της ΕΕ και 10 
άλλα κράτη το οποίο 
χρηµατοδοτείται από την ΕΕ 

•  Ένας νέος επιχειρηµατίας 
περνάει 1-6 µήνες µε έναν 
έµπειρο επιχειρηµατία στο 
εξωτερικό 
 

•  Ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, 
ιδεών και εµπειριών 



 
 

Πώς δουλεύει; 
 
 



Online 
Αίτηση 

Matching 
 

Υπογραφή  
και 
Προετοιµασία 

Διαµονή 
στο 
εξωτερικό  

Feedback  
& πληρωµή 

NE – New Entrepreneur 
HE – Host Entrepreneur 
IO – Intermediary Organisation 

5 βήµατα για την ανταλλαγή 



Πρώτο βήµα: Online αίτηση 

1. Αίτηση από NE (business 
plan, βιογραφικό, επιστολή 
ενδιαφέροντος) 

ή 

1. HE δηλώνει ενδιαφέρον 
συµµετοχής (βιογραφικό και 
επιστολή ενδιαφέροντος) 

2. Οι αιτήσεις ελέγχονται από IO 

 

> Εισαγωγή στον on-line 
κατάλογο 

Πώς να κάνετε αίτηση;  

www.erasmus-
entrepreneurs.eu  

NE – New Entrepreneur 
HE – Host Entrepreneur 
IO – Intermediary Organisation 
 



Δεύτερο βήµα: 
Matching  

 

1. Οι επιχειρηµατίες 
ψάχνουν για 
συνεργάτες- on-line 
κατάλογος, µόνοι 
τους 

2. IOs επικοινωνούν 
µε IOs  σε άλλες 
χώρες 

3. Αυτόµατο 
matching µε βάση τα 
προφίλ 

 



Τρίτο βήµα: Υπογραφή  

και Προετοιµασία 

1. Διαπραγµατεύσεις 
για διάρκεια, στόχους, 
περιεχόµενο  

> ΌΧΙ πρακτική! 

2. Συµφωνία στο 
περιεχόµενο της 
ανταλλαγής 

3. Ο NE λαµβάνει 
πληροφορίες πριν την 
αναχώρηση 

4. Ο NE λαµβάνει 
επιχορήγηση 



Τέταρτο βήµα:  Διαµονή 
στο εξωτερικό  

 

1. Διάρκεια: 1-6 µήνες; 

2. On-the-job , 
Peer‑to‑peer training, 
συµµετοχή σε 
συγκεκριµένα project 

3. On-site support στον 
NE από τον Host IO 

4. Reporting  για την 
ανταλλαγή 



Πέµπτο βήµα: 
Feedback και 
τελική πληρωµή 
1. Ηλεκτρονικό 
feedback µε 
ερωτηµατολόγια για 
HE και NE 

2. Τελική πληρωµή 
στον NE µε την 
επιτυχή ολοκλήρωση  

3. Ο HE ξαναµπαίνει 
στον κατάλογο (αν 
ενδιαφέρεται να 
συνεχίσει) 



Χώρα όπου µένει ο NE Εφάπαξ µηνιαίο ποσό σε 
ευρώ 

Δανία 1100 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία 1000 

Φινλανδία, Σουηδία 950 

Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισλανδία 900 

Βέλγιο, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ισπανία 830 

Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία 780 

Τουρκία 750 

Κροατία, Μάλτα, Σλοβενία 720 

Εσθονία, Ουγγαρία 670 

Τσεχική Δηµοκρατία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία, Αρµενία 610 

BiZ, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία 560 

Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία 530 

Αποµακρυσµένες περιφέρειες της ΕΕ, επιχειρηµατίες µε ειδικές ανάγκες  1100 



EYE Growth path 
based on completed relationships by year 

(For 2018 matches in preparation & execution included) Exchanges 

2009 54 
2010 310 
2011 626 
2012 1157 
2013 2022 
2014 3000 
2015 3535 
2016 4584 
2017 5823 
2018 5984 



Exchanges by country 2009 – February 2018 



Feedback from NEW entrepreneurs 
What skills did I develop 

1% 

10% 

29% 

39% 

46% 

60% 

65% 

69% 

None 

Other 

Administrative skills 

Knowledge on the use of new technologies 

Marketing skills 

Management skills 

Language skills 

Personal skills (self-confidence, determination, 
etc.) 



•  Erasmus for Young Entrepreneurs 
•  www.erasmus-entrepreneurs.eu  

•  http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-
young-entrepreneurs/index_en.htm  

•  Facebook: https://www.facebook.com/European.Entrepreneurs.EYE.Programme 
•  Twitter: https://twitter.com/EYEmoderator  
•  LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/2698649/profile  
•  Youtube: http://www.youtube.com/user/ErasmusEntrepreneurs 
•                  https://www.youtube.com/watch?v=KdSc1shbc1Q  

 
  



•  https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
videos.php?vid=S__fIqTcTgw  



 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας! 

 
 



Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Νέων Επιχειρήσεων  



Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της 

χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων από τα
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε∆ΕΤ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι 

της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την  προαγωγή μιας 
έξυπνης, βιώσιμης, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Κεντρική θέση κατέχει το ΕΠΑνΕΚ για τη δημιουργία και στήριξη 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με στόχο την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας και τη 

δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.



Αποτελεί ένα από τα 7 τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και τα 
13 Περιφερειακά Προγράμματα του  ΕΣΠΑ 2014 -2020.



Προϋπολογισμός ΕΠΑνΕΚ

3,841 δις €
από ∆ιαρθρωτικά Ταμεία 

της ΕΕ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

1,075 δις €
Εθνική Συμμετοχή

Προϋπολογισμός 
ΕΠΑνΕΚ:

4,916δις €
∆ημόσια ∆απάνη  

αφορά γεωγραφικά στο σύνολο της χώρας



Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020
αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών
Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
(Smart Specialization Strategy- RIS 3).

Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της εντόπισαν
τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στις
οποίες επικεντρώνονται οι προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη
σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, στους κάτωθι τομείς:

Εννέα (9) τομείς στρατηγικής προτεραιότητας

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές & ∆ημιουργικές 
Βιομηχανίες

Περιβάλλον

Υλικά -Κατασκευές

Τουρισμός

ΤΠΕ

Υγεία



ΕΠΑΝΕΚ : 3 Άξονες Προτεραιότητας

Προϋπολογισμός
1.464 εκ. €

Προϋπολογισμός
2.506 εκ. €

ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της 

επιχειρηματικότητας

29,1%

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας 

με τομεακές 
προτεραιότητες

50,76%

Προϋπολογισμός
850 εκ. €

18,2%

προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις



Κατανομή Πόρων στις Περιφέρειες 

63%12%

19%

3% 3%
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Στις περιφέρειες μετάβασης

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες

Στερεά Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

Λιγότερο Ανεπτυγμένες: ΑΜΘ, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
Σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα
Περισσότερο Ανεπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ



I. Επιχορηγήσεις : χρηματοδότηση που δεν επιστρέφεται

II. Τραπεζικά προϊόντα: δάνεια- εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους

III. Επιχειρηματικά Κεφάλαια με αντίστοιχη συμμετοχή στο                 
μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης

3 Είδη Χρηματοδότησης



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Ίδρυση και υποστήριξη λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Με 100% χρηματοδότηση (ΕΚΤ):

• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (A’ κύκλος & Β’ Κύκλος), 155 εκ. €

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (για ανέργους ή 
αυτοαπασχολούμενους), 72 εκ. €

• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ’ κύκλος)

Με 45-50% χρηματοδότηση:

• Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜΜΕ, 

120 εκ. €
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Για Υφιστάμενες  Επιχειρήσεις

Με 40-50% χρηματοδότηση:

• Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές, 310 εκ. €

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και   
την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, 110 εκ. €

• Επιχειρούμε Έξω (Χρηματοδότηση συμμετοχής 

σε εκθέσεις του εξωτερικού), 50 εκ. €

• Ψηφιακό Βήμα/ Ψηφιακό Άλμα, 70 εκ. €

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: 

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, 70 εκ. €

• Επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κατά 50% για σχέδια τεχνολογικής 
αναβάθμισης από 10.000 έως 80.000 ευρώ ή 200.000€ (ανάλογα με την 
«ψηφιακής βαθμίδα» που κατατάσσονται).

• ∆απάνες για Εξοπλισμό ΤΠΕ, Λογισμικά και Υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει 
να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά και θα 
οδηγήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον βαθμίδα.

• Θα υπάρξει ανάρτηση στο site www.antagonistikotita.gr . ∆απάνες 
μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μετά την επίσημη δημοσίευση 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Για Έρευνα ‐ Ανάπτυξη  & Καινοτομία σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς /εκπαιδευτικούς φορείς

Με 25-80% χρηματοδότηση :

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α’ κύκλος), 373 εκ. €
• ∆ιμερείς Ε&Τ Συνεργασίες (∆ιακρατικές ερευνητικές συμφωνίες 
της Ελλάδας με Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ, Γερμανία), 25,5 εκ. €

• Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς 
της RIS3 (Innovation Clusters), 24 εκ. €

• Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την  αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών
(Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin- off / Spin-out), 35 εκ. €

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ κύκλος)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της 
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3  Innovation Clusters), 24 εκ. €

• Χρηματοδότηση καινοτομικών συνεργατικών σχημάτων (επιχειρήσεις και
φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές
ενώσεις, επιμελητήρια) υπό τον συντονισμό ενός φορέα –αρωγού

• Στόχος η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικότητας.

• Ποσοστά χρηματοδότησης από 25-80% (ανάλογα με το είδος της
έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



• Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin-off / Spin-out, 35 εκ. €

Ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης
γνώσης από ΑΕΙ /ΤΕΙ/ Ερευνητικά Κέντρα /Επιχειρήσεις, ερευνητές των
ανωτέρω φορέων, καθώς και ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη
υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση/εμπορευματοποίηση ώριμων
ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

• ΕΡΕΥΝΩ -∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ κύκλος)

Υποβολή αιτήσεων είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες
επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς
οργανισμούς. Θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την καινοτομία.
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Χρηματοδοτούμενα clusters της Περιόδου 2007‐2013 

http://www.bionian.com http://www.corallia.org/http://www.choruscluster.org/

Συστήματα και Εφαρμογές 
Νανο/Μικροηλεκτρονικής)

(Αττική ‐ Πάτρα)

Διαστημικές 
Τεχνολογίες και 
Εφαρμογές
(Αττική)

Ψυχαγωγικές και 
Δημιουργικές 
Τεχνολογίες & 
Εφαρμογές
(Αττική)

Bionian Cluster, the First Health 
Sciences Cluster in Greece & 

South ‐ East Europe, is a unique, 
well balanced concentration of 
leading businesses, universities, 
medical research institutes, 

academic institutions, hospitals 
biosciences in Greece and other 
countries all over the world.

(Αττική)

The CHORUS Clean Energy 
Cluster brings together 
companies and research 

entities in order to establish 
an arsenal of renewable and 
zero / low carbon footprint 
technologies, transformable 
into innovative, integrated 
products and solutions for 
the global Clean Energy and 
Green Mobility markets.

(Θεσσαλονίκη)
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Χρηματοδοτούμενα spin‐off/spin out της Περιόδου 2007‐2013 

, 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

30 ολοκληρωμένα έργα , καλές πρακτικές και success stories:

V‐Cubes έχει εδραιωμένη πατέντα και ™ (Trade Mark) σε 52 χώρες, 
με τεχνολογία που προστατεύεται από παγκόσμια πατέντα. 
Εξάγει το 95% της παραγωγής της σε 107 χώρες στον κόσμο.

Έσπασε το μονοπώλιο του «κύβου του Ρούμπικ», 
ακλόνητο για 35 χρόνια!

ΜΙΚΡΟ‐ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ‐ΡΟΗΣ  για 
Γενετικούς Ελέγχους και Μοριακή Διαγνωστική Ε.Π.Ε

Σχεδιασμός, κατασκευή, ποιοτικός έλεγχος και διάθεση
«Lab‐On‐a‐Chip» μίας χρήσης για γενετικές αναλύσεις 

εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα.

http://micro2gen.com/www.v‐cubes.com



Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί πάνω από  50.000
αιτήσεις! και έχει εγκριθεί –μέχρι στιγμής- η χρηματοδότηση για:

• 2.718 projects για ίδρυση επιχειρήσεων από Πτυχιούχους (~68 εκ. €)

• 1.266 projects ίδρυσης Νεοφυών Επιχειρήσεων  (~75 εκ. €)

• 3.618 projects Αναβάθμισης Υφιστάμενων ΜΜΕ (~227,35 εκ. €)

• 1.300 projects Αναβάθμισης Τουριστικών ΜΜΕ (~63 εκ. €)

• 22 projects στο ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ (διαδικασία σε εξέλιξη) 

• Λίστα εγκεκριμένων για τη δράση «Ερευνώ- ∆ημιουργώ- Καινοτομώ»:  

685 ερευνητικά projects (~373 εκ. €)

ΣΥΝΟΛΟ μέχρι στιγμής: 

9.609 projects - 806 εκ. € δημόσιας χρηματοδότησης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



 ∆ιαβάζεις προσεκτικά το υλικό που δημοσιεύεται για τη δράση στα sites

www.antagonistikotita.gr – www.efepae.gr

(Οδηγός- Πρόσκληση- Q&As – και τροποποιήσεις αυτών)

 Επιβεβαιώνεις ότι ανήκεις στις κατηγορίες δικαιούχων

 Υποβάλλεις Επιχειρηματικό Σχέδιο (BP) στο ΠΣΚΕ

www.ependyseis.gr

 Η πρόταση αξιολογείται, εγκρίνεται η χρηματοδότησή του σχεδίου κατά 

ένα ποσοστό ανάλογα τη δράση (από 40% μέχρι και 100%)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



 Υλοποιείς το BP (έναρξη δαπανών) σύμφωνα  με τα οριζόμενα στον Οδηγό

 Όταν φτάσεις σε συγκεκριμένο ποσοστό υλοποίησης, αιτείσαι για να λάβεις 

το μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης που αναλογεί. Εναλλακτικά: 

• Ζητάς τη δημόσια χρηματοδότηση προκαταβολικά ή 

• Χρησιμοποιείς τον escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός 

μέσα από τον οποίο μπορούν να πληρώνονται απευθείας οι προμηθευτές 

σου)

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχεις γνώση της πρότασης που υποβάλλεις  και των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνεις!

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

• 10.627 επιχειρήσεις υλοποίησαν επενδύσεις με χρήση δανειακών κεφαλαίων 
ύψους 1,9 δισ. €

• 52.317 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά λαμβάνοντας άμεση ενίσχυση 
και άτοκο δάνειο για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών με στόχο την ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας 772 GWh

Χρηματοδοτικό Εργαλείο ∆ιαχείριση
Αριθμός τελικών 
αποδεκτών   

Συνολικά Ποσά 

δανειακών και άλλων 
κεφαλαίων  προς τους τελικούς 

αποδέκτες

JEREMIE (δάνεια) EIF 2.805 248,80 εκ. €

ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (Global 
Fund) EIB 734 739,83 εκ. €

Ταμείο
Επιχειρηματικότητας Ι ETEAN 7.088 812,99 εκ. €

Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον Ι ETEAN 52. 317 

(Κατοικίες)
70,90 εκ. €



Σημαντικά πλεονεκτήματα  για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη 
χώρα:

• Μόχλευση (ενεργοποίηση και ιδιωτικών πόρων) = αύξηση 
διαθέσιμων χρημάτων στην αγορά

• Επιστροφή των χρημάτων και επαναχρησιμοποίηση προς όφελος 
των επιχειρήσεων

Ως προς τη διαδικασία:

• Ο ενδιαφερόμενος αιτείται δάνειο (ή εγγύηση) μέσω 
Πληροφοριακής Πλατφόρμας ενώ η αίτηση εξετάζεται και 
εγκρίνεται από την Τράπεζα 

• Η συμμετοχή δημόσιων πόρων βελτιώνει τους όρους 
δανειοδότησης – εγγυοδοσίας και διευρύνει το σύνολο των 
αποδεκτών

• Σχέση επιχειρηματία – τράπεζας σημαντική

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



• Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

528 εκ. € από ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ –ΠΕΠ) plus 700 εκ. € τραπεζικά κεφάλαια
για δανειοδότηση ΜΜΕ για την υλοποίηση επενδύσεων και για την κάλυψη
κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού.

Ευνοϊκοί όροι, κάλυψη μεγάλου μέρους του δανείου (40%) από δημόσιους
πόρους, υψηλή μόχλευση

Σε εξέλιξη οι ενέργειες για την επιλογή των Τραπεζών που θα συμμετέχουν
και στις οποίες θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

• Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  

Μέρος των πόρων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (10 εκ. €) θα διατεθούν για τη δανειοδότηση
επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία φορέων της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
(φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε επιχειρηματικό
και καινοτόμο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς, πχ. ΚΟΙΝΣΕΠ,
συνεταιρισμοί εργαζομένων).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



JEREMIE (2007-2013)
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία JEREMIE με την χρηματοδότηση από τα
προγράμματα της Περιόδου 2007-2013 (κυρίως το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση) εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με επιτυχία,
κεφάλαια στην αγορά των Venture Capitals στον τομέα των
επιχειρήσεων ΤΠΕ.

60 τεχνολογικές start-ups έλαβαν δημόσια κεφάλαια ύψους  45 εκ. 
€ μέσω των :

• Elikonos JEREMIE Fund & Odyssey Fund (Early Stage ICT)

• Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund & JEREMIE Open 
Fund II (Seed/Technology Transfer ICT)

Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

Πόροι  200 εκ. € ΕΠΑΝΕΚ, 60 εκ. € EIF plus ιδιώτες επενδυτές

Innovation Window 
Technology Transfer & Acceleration: Παροχή κεφαλαίων σποράς (seed capital) 
και μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και πρωτοβουλιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης 
Επιλέγονται έργα ή/και SMEs προερχόμενες από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους 
οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Στόχος  η στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εμπορική 
εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Early Stage Window: Παροχή κεφαλαίων σε start-ups (υπό ίδρυση ή συνήθως 
νεότερες των 3 ετών) για την έναρξη της εμπορική τους δραστηριοποίησης 
καλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαία ανάπτυξης προϊόντων και αρχικού 
marketing plan.

Growth Stage Private Equity Funds : Παροχή κεφαλαίων σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις (άνω των 3 ετών) οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης (νέες 
αγορές, σχεδιασμός νέων προϊόντων, αναδιάρθρωση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



 Επιλέχτηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) τις πρώτες 6 
ομάδες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Funds) που 
θα διαχειριστούν και θα επενδύσουν τους πόρους σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες, σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις σε φάση 
ανάπτυξης. Αναμένεται η συμμετοχή  άλλων 3 Funds στο προσεχές μέλλον.

 Κάθε επενδυτικό σχήμα εστιάζει σε συγκεκριμένα εκ των προαναφερόμενων 
«windows» και εκτός από κεφάλαιο δύναται να παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης και δικτύωσης.

 Έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες πληροφόρησης στον τύπο και μέσω start-up 
forums και sites (Open Coffee - Ιαν.2018)

 Εντός Απριλίου το EIF διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για όσους 
ενδιαφέρονται να μάθουν πως μπορούν να λάβουν στήριξη. 

 Περισσότερες πληροφορίες: www.eif.org

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Ενισχύουμε τις νέες δομές στήριξης της 
επιχειρηματικότητας!
∆ημιουργήσαμε το

Μητρώο ∆ομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας (start-ups)

www.startupincubator.gov.gr

Μητρώο Θερμοκοιτίδων



www.startupincubator.gov.gr

Μητρώο Θερμοκοιτίδων



Γραφείο
Πληροφόρησης

Κοινωνικά ∆ίκτυα: 
Facebook: Άμεση 
Ανταπόκριση!
Twitter 
LinkedIn

Direct mail

Ιστοσελίδα
www.antagonistikotita.gr

e‐newsletter
11.000 παραλήπτες!

Εκδηλώσεις

Συμμετοχή σε 
Εκθέσεις

∆ίκτυο
Πολλαπλασιαστών
Πληροφόρησης

Infographics

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ





Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική και Περιφερειακές Μονάδες): www.efepae.gr

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πμ - 5.00 μμ
email: infoepan@mou.gr

801 11 36 300
Δευτέρα – Παρασκευή
από σταθερό με αστική χρέωση
από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Θαλασσινού Ροζαλία

Στέλεχος Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και 
Αξιολόγησης Ε.Π. & Οριζοντίων Θεμάτων

ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ



Success	  Stories	  και	  Συμβουλές	  για	  υποβολή	  
προτάσεων	  σε	  Ευρωπαϊκά	  ανταγωνιστικά	  

προγράμματα	  χρηματοδοτησης	  
	  

10	  Μαρτίου	  2018	  

Ζωή	  Κούρνια	  
zcournia@bioacademy.gr	  

http://bit.ly/2FtSPJT  



1996-‐2001	  
Chemistry,	  University	  of	  Athens	  

2001-‐2006	  
Doctoral	  Student	  in	  Chemistry	  
Heidelberg	  University,	  Germany	  



Ph.D	  in	  Chemistry	  (2006)	  	  
U	  Heidelberg	  

2006-‐2009	  PostDoc	  
Chemistry	  Dept,	  	  
Yale	  University	  
New	  Haven,	  USA	  

BRFAA	  
2009-‐2015	  
Inves\gator	  D’	  
2015-‐date	  
Inves\gator	  C’	  



Drugs	  for	  heart	  disease	   Drugs	  against	  Influenza	  A	   NPs	  as	  drug	  delivery	  systems	  

Computa(onal	  Drug	  Design	  



5	  

Computational Drug Design 



•  Makes food & cosmetics 
additives easy to understand 

•  Informs about potential risks of 
product ingredients 

•  Evaluates consumed items 
safety / healthiness 

Ingredio helps consumers understand dangers from chemicals 

6	  
Zoe	  Cournia,	  Ingredio,	  Confiden`al	  



Information sourced 
from institutional 

databases 

Unique proprietary 
scientific algorithms & 
scoring function  



INDIVIDUAL AWARDS & FUNDING INGREDIO AWARDS & FUNDING 



European Funding Opportunities for SMEs 

•  European Fund for Strategic Investments (Investment Plan for Europe):	  http://www.eib.org/efsi/	  

•  Horizon 2020:	  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/	     
  
•  European Structural and Investment funds:	  ΕΣΠΑ 
  
•  COSME:	  https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en	   
  
•  EU Health Programme:	  	  https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en	   
  
•  Consumer Programme:	  http://ec.europa.eu/chafea/consumers/	   
  
•  Customs 2020:	  	  
       https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en	   



European Funding Opportunities for SMEs 

•  Fiscalis:	  https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en	   

•  Anti-Fraud Info System:	  https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en	   
  
•  EURES:	  https://ec.europa.eu/eures/public/homepage	   
  
•  Employment and Social Innovation Programme:	  	  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081	    	  
 
•  Implementation of single market for financial services:	  	  
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services_en	   
   
•  European statistical programme:	  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/statistical-programmes	   



European Funding Opportunities for SMEs 

•  Connecting Europe Facility (Energy – Telecom – Transport): 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 

•  Digital Single Market support programme:  
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en  

•  EEEF (European energy efficiency fund): https://www.eeef.eu/home.html 
    
•  PF4EE (Private finance for energy efficiency): 
http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm  

•  ISA2 programme - modernising the public sector: https://ec.europa.eu/isa2/home_en  
 
•  Enhancing consumers involvement in EU policy-making in the field of financial services: 
•  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-

finance-and-payments/consumer-financial-services/increasing-consumer-involvement-
financial-service-policy-making_en  



Connecting Platforms 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html  

https://een.ec.europa.eu  



How do I get information about the calls? 

National Documentation Center (EKT) 
	  
General Secretariat for Research and Technology (ΓΓΕΤ)	  
	  
RSS Feeds of News alerts of EU Research 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=morepress  
 
Specialized clusters in Greece: Corallia, Hbio… 
 
Newsletters from incubators/accelerators in Greece and in Europe 
 
Epixeiro.gr 
 
Social Media (Twitter in particular) 



EASME: Executive Agency for SMEs  
https://ec.europa.eu/easme/en  



The proposal… 

•  Identifying the call	  
•  Having a great idea that will solve a real-life problem 
•  Innovative but realistic – need to be at least TRL7	  
•  Finding the right partners 
 
1.  Follow the directions of the call 
2.  Start early 
3.  Contact the program officer 
4.  Engage in clear and persuasive writing 
5.  Think like a reviewer	  

http://bit.ly/2FtSPJT  



Some practical advice 

Apply Project Management procedures during the preparation of the project 
 
Assign clear roles and duties between partners, by focusing of related explicit know-how 
and expertise, per partner.  
 
Fulfilling the corresponding requirements of the Call, with detailed, exact -but also simple 
and easy-to understand- argumentation.  
 
Relevance to the specific objectives of the Call  
Coverage of all necessary requirements by providing dedicated text for this purpose, 
especially to explain relevance to the EC Work Programme.  
 
 

http://bit.ly/2FtSPJT  



Some practical advice 

Detailed description of the current state-of-the-art as of existing technology –  
How will the project contribute to growth and via which specific methodology, per case?  
 
Define clear and explicit objectives as well as detailed motivation.  
 
Promote a reliable methodology and a detailed concept, by focusing on technology, 
market requirements, business aspects, regulation, social issues, etc.  
à Credibility of the proposed methodology  
 
Emphasize on expected impacts with measurable KPIs 
 
Demonstrate innovation potential http://bit.ly/2FtSPJT  



Some practical advice 

Good exploitation policy, by all involved actors in order to:  
•  assure innovation capacity 
•  create new market opportunities 
•  strengthen competitiveness and growth of companies, bring benefits for the market 

and the end-users 
 
Reliable dissemination and communication plans, by all involved actors and targeting 
a variety of  potential recipients 
 
Emphasis on IPRs management (knowledge management and protection), where 
relevant 

http://bit.ly/2FtSPJT  



Some practical advice 

Exact Work Plan, with appropriate WPs complementing one each other – Quality and 
Effectiveness 
 
Detailed and homogeneous analysis of each WP with appropriate  
•  Tasks 
•  Deliverables 
•  Milestones 
 
Good timing for all expected Tasks 
 
Balanced justification of all requested costs and/or resources. 
  http://bit.ly/2FtSPJT  



Some practical advice 

 
Suitable risk and innovation management – Contigency planning 
 
Professional Project Management framework  
 
Process and methodology for appropriate internal governing of the project consortium, 
to assure achievements of  all expected aims in due-time 
 
Clear roles for the involved partners/actors (a leader should be assigned to each WP) 
 
Assurance for continuous and dynamic management and overview of all actions 
 

http://bit.ly/2FtSPJT  



European Investment Fund (EquiFund) Greece 

Tech Transfer/Accelerator: 
Metavallon 
Velocity.Partners 
Uni-Fund 
Big Pi 
 
Early Stage: 
Marathon 
Venture Friends 
 
Growth: 
EOS 
Synergia Hellenic Fund IV 
Elikonos 2 Sicar 



Preparing to pitch to EquiFund investors 

Have a crystal clear business model & proof of concept ready 
 
Quantify possible success scenarios (Be prepared to explain your exit strategy): 
Value creation, timeline, likelihood, risks 
 
Benchmark your pricing (letters of intent do help!) 
 
Clear focus for the immediate future & ensure that the customer proposition is solid 
 
Thorough analysis of competition 
 
Be ready to defend your competitive advantage http://bit.ly/2FtSPJT  



Beyond funding: In-kind contributions 

•  Participate in start-up accelerators 

•  Network 

•  Bootcamps 

•  Business plan development  

•  Intellectual property assistance 

•  Exhibition/travel funding 

•  Developing soft skills (negotiation skills, lab 
management, marketing) 

       

Climate 
Digital 
Food 

Health 
Energy 
Raw Materials 

Personalized nutrition for the future 



•  Work hard, create a unique product that solves a real problem 

•  Know where you want to go 

•  Be enthusiastic and show it 

•  Practice soft skills (market yourself & network) 
 

•  Practice writing skills 

•  Develop leadership potential 

•  Have a high tolerance for failure and criticism 

Some things money can’t buy… 

http://bit.ly/2FtSPJT  



Thank	  you!	  

Zoe Cournia 

zcournia@bioacademy.gr 

 

Twitter: zoecournia       
http://bit.ly/2FtSPJT  



Εθνικό  
Κέντρο 
Τεκµηρίωσης   /
Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών 

Μέγας Γεώργιος  
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής για τις ΤΠΕ (ICT) και τις 
Μελλοντικές & Αναδυόµενες Τεχνολογίες (FET) στον 
Ορίζοντα 2020,  
 
Σύµβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Καινοτοµίας – 
Enterprise Europe Network   
megas@ekt.gr  

Αθήνα, 10.03.2018 

Ευκαιρίες	  Δικτύωσης	  και	  Χρηματοδότησης	  για	  Καινοτόμες	  SMEs	  

(Enterprise	  Europe	  Network	  	  &	  Horizon	  2020)	  



“Hype  cycle”  Ο  κύκλος  των  αναδυόμενων  
Τεχνολογιών  από  το  Ινστιτούτο  Gartner

2	  

The	  3	  Major	  Technological	  
Trends:	  	  
	  
•  Τεχνητή	  Νοημοσύνη	  (Deep	  

and	  Machine	  learning,	  
Αυτόνομα	  Οχήματα,	  
εμπορικά	  Drones	  κ.α.)	  	  

•  Transparently	  Immersive	  
Experiences	  (VR	  &	  AR,	  
Έξυπνο	  σπίτι,	  Διεπαφές	  
Υπολογιστών	  και	  
Εγκεφάλου,	  Νανοσωλήνες	  
κ.α.)	  

	  
•  Ψηφιακές	  

Πλατφόρμες(Νευρομορφικ
ό	  Hardware,	  IοΤ,	  Blockchain,	  
Κβαντικοί	  Υπολογιστές	  κ.α	  )	  

Armcle:hop://www.epixeiro.gr/armcle/61395	  
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Enterprise	  Europe	  Network	  

w
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3.000 
    Experts  

600+ 
Περιοχές 

60+ 
Χώρες στον 
κόσµο 

Το µεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης ΜΜΕ αλλά και 
λοιπών οργανισµών µε φιλοδοξίες διεθνοποίησης 

een.ec.europa.eu 



Η πύλη σας για  
Νέες Αγορές! 

een.ec.europa.eu 



Πρόσβαση 
σε Τεχνολογίες..! 

een.ec.europa.eu 



Το δίκτυο σας για  

een.ec.europa.eu 

για αναζήτηση συνεργασιών 
Έρευνας & Ανάπτυξης! 



17 Βασικοί κλάδοι 

Women 
Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, Transport 
and Logistics 

BioChemTech Creative 
Industries 

Environment 

Services and 
Retail 

Sustainable 
Construction 

Textile & Fashion Tourism and 
Cultural Heritage 

Aeronautics 
and space 

Enterprise Europe Network 

Healthcare ICT Industry & Intelligent Maritime Industry Materials Nano and micro 
Services Energy and Services technologies 



1.  Η βάση δεδοµένων  του δικτύου περιέχει χιλιάδες προφίλ αναζήτησης 
συνεργασίας ώστε να βρείτε  αυτό που σας ταιριάζει! 

2.  Δηµοσιεύστε το δικό σας προφίλ σε αυτή την διεθνή βάση 

3.  Χρησιµοποιήστε τις εκδηλώσεις  διµερών συναντήσεων για υψηλής 
απόδοσης δικτύωση 

Enterprise Europe Network 

Πως δουλεύει:         
Διεθνείς Συνεργασίες  



eu 

Business & innovation database 

een.ec.europa. 

hop://www.enterprise-‐hellas.gr/el/vreite-‐synergasies	  
	  

Spanish	  developer	  for	  virtual	  visits	  to	  museum	  
seeks	  investors" 	  Bus.	  Offer	  



Your own profile 

een.ec.europa.eu 

Unmanned	  aerial	  helicopter	  for	  harsh	  maritime	  environment	  
Country	  of	  origin:	  Greece
Reference	  Number:	  	  	  	  	  TOGR20160513001
Type	  of	  Partnership	  Considered:	  Commercial	  agreement,	  
Financial	  agreement
Summary
 A Greek research team specialised in the field of flight control for 
unmanned aerial vehicles (UAV) offers its new unmanned aerial 
helicopter with significant applications in maritime. It is offered for 
commercialisation or further development. European partners for 
commercial, financial, research cooperation and services agreements 
are therefore sought. 

Descript ion
A research team of a Greek well-known university presents its novel 
recently developed vehicle, an unmanned aerial helicopter for 
maritime operations. The present group performs high quality 
fundamental and applied scientific research focusing on robust flight 
control for unmanned helicopters.

As for its main features, it can be connected with the ground control 
station in real time. Its range is up to 40 nautical miles from the 
ground station and is being doubled to 80 nautical miles when two 
ground stations are used.
...



een.ec.europa.eu 
PLACE PARTNER’S LOGO HERE 

EEN Hellas| ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Brokerage Event 6 & 7 Ιουνίου 2018 
στην έκθεση Ποσειδώνια  

•  Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς που επιδιώκουν ερευνητικές, τεχνολογικές αλλά και 
επιχειρηµατικές συνεργασίες. 

•  Στοχευµένες συναντήσεις 30 λεπτών  

•  Διαδικασία συµµετοχής: Εγγραφή, δηµιουργία προφίλ, επιλογή 
συναντήσεων.  

•  Η συµµετοχή στο brokerage event είναι δωρεάν 
 
•   Φέτος θα είναι η τρίτη φορά, το 2014 και το 2016  

§  Περισσότεροι από 100 συµµετέχοντες  

§  Περισσότερες από 230 συναντήσεις 

§  Περισσότερες από 75 χώρες 

 

https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/ 

Cristina Pascual & Φανή Λαµπριανίδου 
marimatch_posidonia2018@ekt.gr 



inno4agrifood.e
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inno4agrifoo
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INNO-4-
AGRIFOOD 

inno4agrifoo
d 

INNO-4-AGRIFOOD 
CONSORTIUM 

INNO-4-AGRIFOOD E-learning 
courses 

Start	  date:	  1st	  	  March	  2016 	  Duramon:	  30	  months	  
 
This	  project	  has	  received	  funding	  from	  the	  European	  Union’s	  Horizon	  2020	  research	  and	  
innovamon	  programme	  under	  Grant	  Agreement	  N°	  681482.	  

Ξεκλείδωσε 
τις Δυνατότητες 
Καινοτομίας σου.. 

Συντονιστής
:	  

Πληροφορίες:	  
Μέγας	  Γεώργιος	  megas@ekt.gr	  
Scoo	  Henry	  hscoo@ekt.gr	  
Τηλ:	  210	  7273	  921	  

Προώθηση	  &	  υποστήριξη	  της	  διαδικτυακής	  συνεργασίας	  για	  καινοτομία	  στις	  Μικρές	  και	  
Μεσαίες	  Επιχειρήσεις	  (ΜΜΕ)	  που	  δραστηριοποιούνται	  στον	  Ευρωπαϊκό	  Αγροδιατροφικό	  τομέα	  
	  



Μπορούµε να το κάνουµε να πετύχει… 

een.ec.europa.eu 

Μέγας	  Γ.	  	  

#EENCanHelp 



Horizon 2020 
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What is Horizon 2020 

Ο	  Ορίζοντας	  2020	  είναι	  το	  μεγαλύτερο	  Ευρωπαϊκό	  πρόγραμμα	  	  για	  
την	  έρευνα	  και	  την	  καινοτομία	  έως	  τώρα	  με	  σχεδόν	  80	  δις	  ευρώ	  
χρηματοδότησης,	  διαθέσιμα	  στην	  διάρκεια	  των	  7	  ετών	  από	  το	  2014	  
έως	  το	  2020!	  	  

30	  δις	  ευρώ	  είναι	  διαθέσιμα	  για	  την	  παρούσα	  τελευταία	  φάση	  του	  
προγράμματος.	  

	  

Υπόσχεται	  τις	  περισσότερες	  ανακαλύψεις	  και	  παγκόσμιες	  πρωτιές	  
μέσα	  από	  την	  προώθηση	  εκπληκτικών	  ιδεών	  από	  το	  εργαστήριο	  στην	  
αγορά!	  



1. Excellent 
science 

2. Industrial 
leadership 

3. Societal 
challenges 

Academia	  

Academia	  	  
+	  	  

Industry	  

Academia	  
+	  	  
Industry	  
+	  
End-‐users	  





Public access EU login 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



Καινοτοµία… 
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SME  Instrument
Εργαλείο  χρηματοδότησης  για  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  υψηλής  

καινοτομίας  στον  Ορίζοντα  2020

Φάση	  1:	  Μελέτη	  Σκοπιμότητας	  
•  Μελέτη  Σκοπιμότητας:  εκτίμηση  

κινδύνου,  μελέτες  σχεδιασμού,  
μελέτες  αγοράς,  διερεύνηση  
διανοητικής  ιδιοκτησίας,  κλπ.

•  Κατ  'αποκοπή  ποσό  (lump-‐sum)  
των  €  50.000

•  Πρόταση  10  σελίδων
 
Φάση	  2:	  Τεχνολογική	  Ανάπτυξη	  
•  Δημιουργία  προτύπου,  

σχεδιασμός,  έλεγχος  
εφαρμογής,  δοκιμή,  κλπ.

•  €  500.000  -‐  €  2.500.000
•  Πρόταση  30  σελίδων
•  Live  Pitching
Φάση	  3:	  Συμβουλευτική	  για	  
Εμπορευματοποίηση	  



SME instrument:  
Στόχος: Πλήρωση του χρηµατοδοτικού κενού 

Valley of death 



Επιθυµητό Προφίλ Επιχείρησης 
ü  Καινοτόµες ΜΜΕ µε φιλοδοξίες για ανάπτυξη, οικονοµική 

µεγέθυνση και διεθνή αντίκτυπο 

ü  Καθιερωµένες  ΜΜΕ!  

ü  Για 1 ΜΜΕ  

ü  Δραστηριότητες επιπέδου τεχνολογικής ωριµότητας (TRL) 
6+ 

•  Δεν είναι υποχρεωτικό οι συµµετέχοντες να περάσουν και 
από τις 2 φάσεις (όµως µια γραµµική προσέγγιση είναι 
πιο επιθυµητή) 

•  70% χρηµατοδότηση (πιθανές εξαιρέσεις) 

•  Αξιολόγηση για : Αριστεία, Αντίκτυπο, Εφαρµογή 

25 



Χρονοδιάγραµα 

•  όλο το έτος 
Ανοιχτό για υποβολές 
 

•  14 Μαρτίου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση2 

•  3 Μαϊου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση1 
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SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 1 – 2014-2016 
Turnover 

UNKNOWN 
1% 

Staff 

LES
S 
THA
N 
€100k 
39% 

€100k TO 
€1M 
28% 

€1M TO 
€5M 
18% MICRO 

59% 
 

SMAL
L 
31% 

Years trading 
UNKNOWN 

1% 

MORE THAN 
€5M 
14% 

MEDIUM 
10% 

UP TO 
3 

YEARS 
38% 

4 TO 10 
Y E A R
S 33% 

MORE THAN 
11 YEARS 

28% 

59% είχαν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, αλλά 
61% λειτουργούσε περισσότερο από 4 έτη 



Turnover 
UNKNOWN 

0% 

Staff 
UNKNOWN 

0% 

€100k 
TO €1M 

31% 

€1M TO 
€5M 
21% 

MICR
O 
45% 

SMAL
L 
40% 

Years trading 
UNKNOWN 

0% 

LES
S 
THA
N 
€100k 
30% 

MORE THAN 
€5M 
18% 

MEDIUM 
15% UP TO 3 

YEARS 
26% 

4 TO 10 
Y E A R
S 42% 

MORE 
THAN 

11 
YEARS 32% 

55% είχαν περισσότερους από 10 υπαλλήλους , 
και 74% ήταν σε λειτουργία πάνω από 4 έτη 

SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 2 – 2014-2016 



Τοµείς που µετά το SME instrument 
προσέλκυσαν επενδυτές: 
Home, Robotics, Constructions 



30 
Megas 
Georgios 
EKT 

PanePowerSW:  
 
Transparent Solar Panels for 
energy autonomus Green houses and 
Glass buildings.   
 
 
Company: Brite Solar 

SME Instrument Phase 1 
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Στόχος:	  	  
Ø Μεγαλύτερη	  συμμετοχή	  
γυναικών	  επιχειρηματιών	  στο	  
SME	  Instrument	  

	  
	  

Το  έργο

Μεγαλύτερη	  εκπροσώπηση	  γυναικών	  στο	  
ευρωπαϊκό	  “champions	  league”	  των	  ΜΜΕ	  και	  
συμβολή	  τους	  στην	  καινοτομία	  στην	  Ευρώπη	  

Συμπληρώστε	  το	  
σχετικό	  ερωτηματολόγιο	  	  



Useful links 
•  National Contact Point for 

•  SMEs 

•  Enterprise Europe Network 

•  https://www.iprhelpdesk.eu 

•  Twitter SME 
Instrument 
•  @H2020SME #SMEinstrument 

•  Any questions: 
•  EASME-SME- 
•  HELPDESK@ec.europa.eu 

EASME website 
•  Homepage 
•  SMEI report 
•  FAQ 
•  SMEI_Overseas trade fairs 

(OTF programme) 

•  EIC Work programme 
2018-2020 
http://ec.europa.eu/resea 
rch/participants/data/ref/ 
h2020/wp/2018- 
2020/main/h2020- 
wp1820-eic_en.pdf 

•  Guidance 



Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 
 Διαγωνισµός Επιχειρηµατικής Ιδέας  

Διατροφή, Υγεία, Πρώτες ύλες 

hops://www.lyym.fi/p/EITBIC2018_0505/en/
eit_cross-‐kic_business_idea_compemmon_2018	  



EIT Health  
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 

Τοµέας Υγείας 
 Πρόγραµµα Starship 

§  Απρίλιος	  2018	  –	  Lodz,	  Poland	  

§  Μάϊος	  2018	  –	  Barcelona,	  Spain	  	  

§  Σεπτέμβριος	  2018	  –	  Coimbra,	  
Portugal	  

§  Νοέμβριος	  2018	  –	  Budapest,	  
Hungary	  

4 Εβδοµαδιαία εκπαιδευτικά 
πακέτα Ποιος µπορεί να 

υποβάλει? 
§  Όσοι	  ενδιαφέρονται	  για	  

τον	  τομέα	  της	  Yγείας	  με	  
Ιατρο-‐βιολογικό	  
υπόβαθρο	  σπουδών.	  

•  Στείλτε	  Βιογραφικό	  στο	  
starship@eithealth.eu	  
έως	  16	  March	  2018 

Δηµιουργία οµάδων για την λύση 
Βιοµηχανικών Προκλήσεων 



EIT Health  
 

Προωθεί την Επιχειρηµατικότητα και την Καινοτοµία 
στην Υγιεινή Ζωή & την Ενεργό Γήρανση 

Στόχοι: 
ü  165 Startup & 160 νέα 
προϊόντα 

ü  1.000.000 φοιτητές 

ü  Incubation  340 νέων 
ιδεών 

 
 
 
 

Ελλάδα: Διαγωνισµός 
Innostars 
•  Ηλεκτρονική φόρµα 

•  Μικρό video 
•  Toπ 20: €7k ->Bus. Plan  
•  Τοπ 8: Pitch -> 
•  Τοπ 3:  €50, 30, 10 k   



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  

w
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης µε την Improve Academy 
σας προσκαλεί να αξιοποιήσετε πρώτοι τη νέα πιλοτική, δωρεάν 
υπηρεσία διαχείρισης της καινοτοµίας.  

•  Ηλεκτρονικό 
Ερωτηµατολόγιο 

•  100 σελίδες 
Αναλυτικό Report 
που σας συγκρίνει µε 
τους καλύτερους και 
τον µέσο όρο. 
(Benchmarking) 

•  Action Plan για την 
βελτίωση των σηµείων 
που υστερείτε  



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  
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«Καινοτοµία είναι η ικανότητα ατόµων, εταιρειών και ολόκληρων εθνών να 
αναδηµιουργούν διαρκώς το µέλλον που επιθυµούν» John Kao, Innovation Nation (2007)  



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

«Ανταπόκριση της 
Δημόσιας Διοίκησης στις 

ανάγκες του νέου 
επιχειρηματία: 

StartUpGreece»  

Ι. Πλεμμένος 

Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, 
Αθήνα 

Δ/νση Στ. Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

του Υπουργείου: η διαμόρφωση της 
αναπτυξιακής πολιτικής  
 με στόχο την προώθηση της 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς , 
ανταγωνιστικ ό τ η τ α ς και 
εξωστρέφειας , καθώς και της 
εν ίσχυση της οικονομικ ή ς /
κοινωνικής συνοχής & ανάπτυξης. 

 
τη ς ΓΓΒ : η ανασυγκρ ότηση ,  η 

ανά πτυξη & διερεύνηση της 
παραγωγικής βάσης της χώρας στους 
τομείς της μεταποίησης και των 
συναφών υπηρεσιών. 

 
της Δ /νσης ΣΜμΕ : η ανά πτυξη & 

σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν Μ μ Ε κ α ι τ η ς 
χειροτεχνίας, μέσω 
 πρωτοβουλιών, μέτρων, δράσεων 
γ ι α τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς 
ανταγωνιστικότητας,  
 θεσμοθέτησης χρηματοδοτικών 
εργαλείων  
 δομών υποστήριξης, όπως αυτή του 
StartUpGreece. 

η αποστολή 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ορισμός ΜμΕ 
της ΕΕ 

       Η Ε.Ε. 
διενεργεί 
δημόσια 
διαβούλευσ
η   

       -6 Μαΐου 2018 
για την 
αξιολόγηση 
& πιθανή 
αναθεώρηση 
ορισμένων 
πτυχών του 
ορισμού των 
ΜμΕ.  

 
  Πείτε τη γνώμη 

σας @ 
https://ec.europa.eu/
info/consultations/
public-consultation-
review-sme-
definition_el 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

η δημογραφία 
 των ελληνικών 

ΜμΕ 

Πηγή: 2017, SBA Fact sheet- 
Greece 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

στατιστικά για Start-ups 

Η Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
γ ι α τ ι ς ν ε ο φ υ ε ί ς κ α ι τ ι ς 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις 
έχει αναθέσει τη διενέργεια 
πανευρωπαϊκής έρευνας για την 
αναγνώριση και παρακολούθηση 
ειδικών για κάθε χώρα & γενικών 
προκλήσεων στο ευρωπαϊκό s ta r tup 
οικοσύστημα, για το σύνολο των 
κλάδων της οικονομίας. 

 
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε @ 

http://startupmonitor.eu/survey84 

 
 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

         Π η γ ή :  S t a r t U p G r e e c e  ( 2 0 1 7 )  “
Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών 
Αναγκών των Ελληνικών Start-up Επιχειρήσεων” 

οι ανάγκες 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

οι λύσεις 

Η Πρωτοβουλία της Ε.Ε για τις νεοφυείς 
και τι ς ανα πτυσσ ό μενε ς ν έ ε ς 
επιχειρήσεις COM(2016)733 αποσκοπεί να 
δώσει στους πολλούς καινοτόμους 
επιχειρηματίες της Ευρώπης κάθε 
ευκαιρία να καταστούν παγκοσμίως 
πρωτοπόροι.  

 
Εστιάζει στην εξασφάλιση: 
 
•  β ε λ τ ι ω μ έ ν η ς π ρ ό σ β α σ η ς σ ε 

χρηματοδότηση 

•  βελτίωσης της υ ποστήριξης της 
καινοτομίας 

•  περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς 
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς θ α μ π ο ρ ο ύ ν ν α 
συνδέονται με δυνητικούς εταίρους 

 
 
 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

οι λύσεις 

Β α σ ι κ έ ς ε θ ν ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς 
κατευθύνσεις: 

 

•  Παροχή ενισχύσεων στις νεοφυείς 
καθ’ όλο τον κύκλο ανάπτυξης 

•  Ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων 
•  Δομέ ς ενημέρωσης & υ ποστήριξη 
αναπτυξιακών αναγκών νεοφυών 

•  Ε πιχειρηματικ ή εκ πα ί δευση , 
επιχειρηματική κουλτούρα 

•  Προώθηση καινοτομικής νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας 

•  Χρηματοδότηση νέων & νεοφυών 
επιχειρήσεων 

•  Α π λ ο π ο ί η σ η α δ ε ι ο δ ό τ η σ η ς 
οικονομικών δραστηριοτήτων 

Πηγή: “Φόρουμ Βιομηχανίας” (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Απρ.2016) 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Πηγή: Παρουσίαση DG GROW, Unit H3, (22.11.2017) στην 
επ ίσκεψη « S t a r t U p e r s » στην Ε .Ε . , η οποία 
οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. 
στην Ελλάδα. 

και τα εργαλεία 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το StartupGreece είναι η ψηφιακή πλατφόρμα 
πληροφόρησης, δικτύωσης & συνεργασίας 
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
 
Σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς &  σ τ η ν 
επιτάχυνση του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος της Ελλάδας. 
  
Το StartupGreece είναι μια δημόσια υπηρεσία 
που παρέχει στους πολίτες πληροφόρηση & 
έναν διαδικτυακό χώρο για δικτύωση & 
ανάπτυξη συνεργασιών. 

StartUpGreece 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Συγκεντρώνει σ΄ ένα σημείο, πρώτου 
επιπέδου, ταξινομημένη πληροφόρηση 
για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν 
την προετοιμασία για το ξεκίνημα 
μιας επιχείρησης, την ίδρυσή της, τη 
χρηματοδότηση , τη διαχείριση & 
λειτουργία της και την επέκταση & 
δικτύωση. 
  
Η εφαρμογή StartUpGreece - Funds4U έχει ως 
στόχο να συγκεντρώνει σ΄ένα σημείο το 
σ ύ ν ο λ ο τ ω ν δ ι α θ έ σ ι μ ω ν 
χρηματοδοτικών εργαλείων για τον 
Έλληνα επιχειρηματία, που αφορούν 
εθνικές, ευρωπαϊκές & ιδιωτικές πηγές 
χρηματοδότησης. 

πληροφόρηση 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
Funds4U 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
Funds4U 

Κατευθύνει τον 
πολίτη στην καθ’ 
ύλην αρμόδια 
υπηρεσία. 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
Funds4U 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
Funds4U 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments 

Οργάνωση πληροφορίας 
βάση αναγκών. 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments 

Ένα σημείο πληροφόρησης. 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

H πληροφορία ομαδοποιείται θεματικά 
Looking4 & κλαδικά Sectors, ενώ η καρδιά του 
StartUpGreece είναι τα μέλη της κοινότητάς 
του, τα οποία συνεισφέρουν συλλογικά 
χρ ήσιμο περιεχ όμενο μ έσω του 
StartUpGreece – Create. 

πληροφόρηση 
Sectors 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
ιστορίες 
επιτυχίας 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

πληροφόρηση 
Support4U 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το StartUpGreece δικτυώνει μια κοινότητα 
μελλοντικών επιχειρηματιών, start-ups, 
Μ μ Ε &  μ ε γ ά λ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν , 
χρηματοδοτικ ώ ν οργανισμ ώ ν , 
επιχειρηματικών αγγέλων, δημόσιων 
φορέων & ανθρώπων που ενδιαφέρονται 
για την επιχειρηματικότητα.  
 
Σημαντικό ποσοστό των μελών της 
κοινότητας του StartUpGreece είναι από το 
εξωτερικό, δικτυώνοντας το ελληνικό 
επιχειρηματικό οικοσύστημα με άλλα 
του εξωτερικού.  
 
Τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν 
απευθείας μεταξύ τους , εφόσον το 
επιθυμούν, αλλά και μέσω αποστολής 
δομημένων φορμών σε στοχευμένο 
κοινό, δημιουργώντας θεματικές αγορές 
στην κοινότητα. 

δικτύωση  
Matchmaking Markets 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Ο πολίτης χρησιμοποιώντας το SG Funding 
M a r k e t μ πορε ί να α πευθυνθε ί σε 
συγκεκριμένα μέλη της κοινότητας, τα 
οποία μπορεί να επιλέξει με πολλά 
κριτήρια, προκειμένου να αναζητήσει 
Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η .  Ε ν ώ ,  έ ν α ς 
χρηματοδοτικός οργανισμός / business angel 
μπορεί να απευθυνθεί στην κοινότητα 
για να προσφέρει Χρηματοδότηση. 

δικτύωση  
SG Funding Market 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Με το SG Start-Ups Job Market, δημιουργείται 
ένας διαδικτυακός χώρος όπου Start-ups 
μπορούν να προσφέρουν εργασία, αλλά 
και πολίτες μπορούν να αναζητήσουν 
εργασία σε μια Start-up επιχείρηση. 

δικτύωση  
SG Start-Ups Job Market 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το SG IPR Market αποτελεί ένα διαδικτυακό 
χώρο συν άντηση ς δημιουργών & 
χρηστών Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπου 
προωθείται η παραγωγική αξιοποίηση 
της γνώσης. 

δικτύωση  
SG IPR Market 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Μεγάλες ε πιχειρήσεις γ ίνονται 
χορηγοί Offer και προσφέρουν σημαντική 
βο ήθεια σε δυνητικού ς & S t a r t - u p 
επιχειρηματίες , προκειμένου να 
α ν α π τ ύ ξ ο υ ν τ ι ς ι δ έ ε ς κ α ι τ ι ς 
επιχειρήσεις τους.  
 
Η Δράση S t a r t U p G r e e c e J o i n F o r c e s G E N 1 
ολοκληρώθηκε το 2017 και συμμετείχαν 
6  μ ε γ ά λ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι 6 
επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, οι 
οποίες παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες μέσω 
των έμπειρων στελεχών τους, σε 28 
δυνητικούς και νέους δυναμικούς Start-Up 
επιχειρηματίες.  
 

http://startupgreece.gov.gr/joinforces  
 

συνεργασία 
JoinForces 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 

συνεργασία 
 To StartUpGreece είναι υποστηρικτής του 

προγράμματος Youth Empowered της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον που στοχεύει να δώσει 
στους νέους 18-30 ετών, που βρίσκονται 
εκτός αγοράς εργασίας , δεξιότητες , 
καθοδήγηση και ε παγγελματική 
δικτύωση , ώστε να διεκδικήσουν 
ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης 
και να επιτύχουν μία θετική αλλαγή 
στη ζωή τους! 
 

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα & Δήλωσε 
συμμετοχή για το 4 ήμερο δωρεάν 
σεμινάριο από 20-23 Μαρτίου 2018 στο Βόλο 
@ 
https://gr.coca-colahellenic.com/gr/etairiki-ipefthinotita/csr-
programmata/youthempowered/  
 
 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 

συνεργασία 
 To Get in the Ring Start ingUP Athens είναι 

ένας δυναμικός διαγωνισμός για startups, 
που διοργανώνει η Orama Group.  
 

Στις  21.03.2018 θα διαγωνιστούν οι 
καλύτερες ελληνικές startups ώστε να 
προκύψουν οι 4 με την υψηλότερη 
βαθμολογία που θα «μονομαχήσουν» 
δημόσια στο ring! Μετά τις δύο 
«μονομαχίες» θα οριστεί το τελικό 
ζεύγος, απ΄ όπου θα βγει ο τελικός 
νικητής που θα πάει στον Παγκόσμιο 
Τελικό. 
 
Υποβάλετε τις αιτήσεις σας -14.03.2018! 
 
 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Το εφαλτήριο της επιχειρηματικής 
σου δράσης. Διαχειρίζεσαι τις 

επιχειρηματικές σου επαφές & γνώσεις, 
συνεισφέρεις, ωφελείσαι, ενώνεις 

δυνάμεις & βάζεις την Ελλάδα Μπροστά! 
 
 

συνεργασία 
SUG-Dashboard 



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Γίνε µέλος Σήµερα!  
www.startupgreece.gov.gr 

  
  team@startupgreece.gov.gr  

 
  facebook.com/startupgreece  

 
  @startupgreece 

 
 

StartUpGreece 

Σας ευχαριστούμε! 

Πληροφορίες: 
 

γ ι α δ ο μ έ ς 
υ ποστ ήριξη ς και 
πολιτικές για τις 
ΜμΕ 
κ α Α . 
Πνευματικ ά του , 
2 1 0 3 8 9 3 9 0 7 , 
pneumatikatoua@ggb.gr 
 
για χειροτεχνικές 
ΜμΕ 
κα Α. Χριστοπούλου, 
2103893861, xristopouloua@ggb.gr  
 
για χρηματοδοτικά 
ε ρ γ α λ ε ί α κ α ι 
δράσεις υποστήριξης 
ΜμΕ  
κ. Τ. Ρέκκας, 2103893915, 
rekkas_t@ggb.gr  
 
 



Εθνικό  
Κέντρο 
Τεκµηρίωσης   /
Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών 

Μέγας Γεώργιος  
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής για τις ΤΠΕ (ICT) και τις 
Μελλοντικές & Αναδυόµενες Τεχνολογίες (FET) στον 
Ορίζοντα 2020,  
 
Σύµβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας & Καινοτοµίας – 
Enterprise Europe Network   
megas@ekt.gr  

Αθήνα, 10.03.2018 

Ευκαιρίες	  Δικτύωσης	  και	  Χρηματοδότησης	  για	  Καινοτόμες	  SMEs	  

(Enterprise	  Europe	  Network	  	  &	  Horizon	  2020)	  



“Hype  cycle”  Ο  κύκλος  των  αναδυόμενων  
Τεχνολογιών  από  το  Ινστιτούτο  Gartner

2	  

The	  3	  Major	  Technological	  
Trends:	  	  
	  
•  Τεχνητή	  Νοημοσύνη	  (Deep	  

and	  Machine	  learning,	  
Αυτόνομα	  Οχήματα,	  
εμπορικά	  Drones	  κ.α.)	  	  

•  Transparently	  Immersive	  
Experiences	  (VR	  &	  AR,	  
Έξυπνο	  σπίτι,	  Διεπαφές	  
Υπολογιστών	  και	  
Εγκεφάλου,	  Νανοσωλήνες	  
κ.α.)	  

	  
•  Ψηφιακές	  

Πλατφόρμες(Νευρομορφικ
ό	  Hardware,	  IοΤ,	  Blockchain,	  
Κβαντικοί	  Υπολογιστές	  κ.α	  )	  

Armcle:hop://www.epixeiro.gr/armcle/61395	  
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Enterprise	  Europe	  Network	  

w
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3.000 
    Experts  

600+ 
Περιοχές 

60+ 
Χώρες στον 
κόσµο 

Το µεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης ΜΜΕ αλλά και 
λοιπών οργανισµών µε φιλοδοξίες διεθνοποίησης 

een.ec.europa.eu 



Η πύλη σας για  
Νέες Αγορές! 

een.ec.europa.eu 



Πρόσβαση 
σε Τεχνολογίες..! 

een.ec.europa.eu 



Το δίκτυο σας για  

een.ec.europa.eu 

για αναζήτηση συνεργασιών 
Έρευνας & Ανάπτυξης! 



17 Βασικοί κλάδοι 

Women 
Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, Transport 
and Logistics 

BioChemTech Creative 
Industries 

Environment 

Services and 
Retail 

Sustainable 
Construction 

Textile & Fashion Tourism and 
Cultural Heritage 

Aeronautics 
and space 

Enterprise Europe Network 

Healthcare ICT Industry & Intelligent Maritime Industry Materials Nano and micro 
Services Energy and Services technologies 



1.  Η βάση δεδοµένων  του δικτύου περιέχει χιλιάδες προφίλ αναζήτησης 
συνεργασίας ώστε να βρείτε  αυτό που σας ταιριάζει! 

2.  Δηµοσιεύστε το δικό σας προφίλ σε αυτή την διεθνή βάση 

3.  Χρησιµοποιήστε τις εκδηλώσεις  διµερών συναντήσεων για υψηλής 
απόδοσης δικτύωση 

Enterprise Europe Network 

Πως δουλεύει:         
Διεθνείς Συνεργασίες  



eu 

Business & innovation database 

een.ec.europa. 

hop://www.enterprise-‐hellas.gr/el/vreite-‐synergasies	  
	  

Spanish	  developer	  for	  virtual	  visits	  to	  museum	  
seeks	  investors" 	  Bus.	  Offer	  



Your own profile 

een.ec.europa.eu 

Unmanned	  aerial	  helicopter	  for	  harsh	  maritime	  environment	  
Country	  of	  origin:	  Greece
Reference	  Number:	  	  	  	  	  TOGR20160513001
Type	  of	  Partnership	  Considered:	  Commercial	  agreement,	  
Financial	  agreement
Summary
 A Greek research team specialised in the field of flight control for 
unmanned aerial vehicles (UAV) offers its new unmanned aerial 
helicopter with significant applications in maritime. It is offered for 
commercialisation or further development. European partners for 
commercial, financial, research cooperation and services agreements 
are therefore sought. 

Descript ion
A research team of a Greek well-known university presents its novel 
recently developed vehicle, an unmanned aerial helicopter for 
maritime operations. The present group performs high quality 
fundamental and applied scientific research focusing on robust flight 
control for unmanned helicopters.

As for its main features, it can be connected with the ground control 
station in real time. Its range is up to 40 nautical miles from the 
ground station and is being doubled to 80 nautical miles when two 
ground stations are used.
...



een.ec.europa.eu 
PLACE PARTNER’S LOGO HERE 

EEN Hellas| ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Brokerage Event 6 & 7 Ιουνίου 2018 
στην έκθεση Ποσειδώνια  

•  Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς που επιδιώκουν ερευνητικές, τεχνολογικές αλλά και 
επιχειρηµατικές συνεργασίες. 

•  Στοχευµένες συναντήσεις 30 λεπτών  

•  Διαδικασία συµµετοχής: Εγγραφή, δηµιουργία προφίλ, επιλογή 
συναντήσεων.  

•  Η συµµετοχή στο brokerage event είναι δωρεάν 
 
•   Φέτος θα είναι η τρίτη φορά, το 2014 και το 2016  

§  Περισσότεροι από 100 συµµετέχοντες  

§  Περισσότερες από 230 συναντήσεις 

§  Περισσότερες από 75 χώρες 

 

https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/ 

Cristina Pascual & Φανή Λαµπριανίδου 
marimatch_posidonia2018@ekt.gr 



inno4agrifood.e
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INNO-4-
AGRIFOOD 

inno4agrifoo
d 

INNO-4-AGRIFOOD 
CONSORTIUM 

INNO-4-AGRIFOOD E-learning 
courses 

Start	  date:	  1st	  	  March	  2016 	  Duramon:	  30	  months	  
 
This	  project	  has	  received	  funding	  from	  the	  European	  Union’s	  Horizon	  2020	  research	  and	  
innovamon	  programme	  under	  Grant	  Agreement	  N°	  681482.	  

Ξεκλείδωσε 
τις Δυνατότητες 
Καινοτομίας σου.. 

Συντονιστής
:	  

Πληροφορίες:	  
Μέγας	  Γεώργιος	  megas@ekt.gr	  
Scoo	  Henry	  hscoo@ekt.gr	  
Τηλ:	  210	  7273	  921	  

Προώθηση	  &	  υποστήριξη	  της	  διαδικτυακής	  συνεργασίας	  για	  καινοτομία	  στις	  Μικρές	  και	  
Μεσαίες	  Επιχειρήσεις	  (ΜΜΕ)	  που	  δραστηριοποιούνται	  στον	  Ευρωπαϊκό	  Αγροδιατροφικό	  τομέα	  
	  



Μπορούµε να το κάνουµε να πετύχει… 

een.ec.europa.eu 

Μέγας	  Γ.	  	  

#EENCanHelp 



Horizon 2020 

16	  



What is Horizon 2020 

Ο	  Ορίζοντας	  2020	  είναι	  το	  μεγαλύτερο	  Ευρωπαϊκό	  πρόγραμμα	  	  για	  
την	  έρευνα	  και	  την	  καινοτομία	  έως	  τώρα	  με	  σχεδόν	  80	  δις	  ευρώ	  
χρηματοδότησης,	  διαθέσιμα	  στην	  διάρκεια	  των	  7	  ετών	  από	  το	  2014	  
έως	  το	  2020!	  	  

30	  δις	  ευρώ	  είναι	  διαθέσιμα	  για	  την	  παρούσα	  τελευταία	  φάση	  του	  
προγράμματος.	  

	  

Υπόσχεται	  τις	  περισσότερες	  ανακαλύψεις	  και	  παγκόσμιες	  πρωτιές	  
μέσα	  από	  την	  προώθηση	  εκπληκτικών	  ιδεών	  από	  το	  εργαστήριο	  στην	  
αγορά!	  



1. Excellent 
science 

2. Industrial 
leadership 

3. Societal 
challenges 

Academia	  

Academia	  	  
+	  	  

Industry	  

Academia	  
+	  	  
Industry	  
+	  
End-‐users	  





Public access EU login 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



Καινοτοµία… 



22 
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SME  Instrument
Εργαλείο  χρηματοδότησης  για  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  υψηλής  

καινοτομίας  στον  Ορίζοντα  2020

Φάση	  1:	  Μελέτη	  Σκοπιμότητας	  
•  Μελέτη  Σκοπιμότητας:  εκτίμηση  

κινδύνου,  μελέτες  σχεδιασμού,  
μελέτες  αγοράς,  διερεύνηση  
διανοητικής  ιδιοκτησίας,  κλπ.

•  Κατ  'αποκοπή  ποσό  (lump-‐sum)  
των  €  50.000

•  Πρόταση  10  σελίδων
 
Φάση	  2:	  Τεχνολογική	  Ανάπτυξη	  
•  Δημιουργία  προτύπου,  

σχεδιασμός,  έλεγχος  
εφαρμογής,  δοκιμή,  κλπ.

•  €  500.000  -‐  €  2.500.000
•  Πρόταση  30  σελίδων
•  Live  Pitching
Φάση	  3:	  Συμβουλευτική	  για	  
Εμπορευματοποίηση	  



SME instrument:  
Στόχος: Πλήρωση του χρηµατοδοτικού κενού 

Valley of death 



Επιθυµητό Προφίλ Επιχείρησης 
ü  Καινοτόµες ΜΜΕ µε φιλοδοξίες για ανάπτυξη, οικονοµική 

µεγέθυνση και διεθνή αντίκτυπο 

ü  Καθιερωµένες  ΜΜΕ!  

ü  Για 1 ΜΜΕ  

ü  Δραστηριότητες επιπέδου τεχνολογικής ωριµότητας (TRL) 
6+ 

•  Δεν είναι υποχρεωτικό οι συµµετέχοντες να περάσουν και 
από τις 2 φάσεις (όµως µια γραµµική προσέγγιση είναι 
πιο επιθυµητή) 

•  70% χρηµατοδότηση (πιθανές εξαιρέσεις) 

•  Αξιολόγηση για : Αριστεία, Αντίκτυπο, Εφαρµογή 

25 



Χρονοδιάγραµα 

•  όλο το έτος 
Ανοιχτό για υποβολές 
 

•  14 Μαρτίου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση2 

•  3 Μαϊου 2018 
Επόµενο Cut Off date για την φάση1 
 
 
 

26 



SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 1 – 2014-2016 
Turnover 

UNKNOWN 
1% 

Staff 

LES
S 
THA
N 
€100k 
39% 

€100k TO 
€1M 
28% 

€1M TO 
€5M 
18% MICRO 

59% 
 

SMAL
L 
31% 

Years trading 
UNKNOWN 

1% 

MORE THAN 
€5M 
14% 

MEDIUM 
10% 

UP TO 
3 

YEARS 
38% 

4 TO 10 
Y E A R
S 33% 

MORE THAN 
11 YEARS 

28% 

59% είχαν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, αλλά 
61% λειτουργούσε περισσότερο από 4 έτη 



Turnover 
UNKNOWN 

0% 

Staff 
UNKNOWN 

0% 

€100k 
TO €1M 

31% 

€1M TO 
€5M 
21% 

MICR
O 
45% 

SMAL
L 
40% 

Years trading 
UNKNOWN 

0% 

LES
S 
THA
N 
€100k 
30% 

MORE THAN 
€5M 
18% 

MEDIUM 
15% UP TO 3 

YEARS 
26% 

4 TO 10 
Y E A R
S 42% 

MORE 
THAN 

11 
YEARS 32% 

55% είχαν περισσότερους από 10 υπαλλήλους , 
και 74% ήταν σε λειτουργία πάνω από 4 έτη 

SMEs που έλαβαν χρηµατοδότηση σε 
αριθµούς 

Φάση 2 – 2014-2016 



Τοµείς που µετά το SME instrument 
προσέλκυσαν επενδυτές: 
Home, Robotics, Constructions 



30 
Megas 
Georgios 
EKT 

PanePowerSW:  
 
Transparent Solar Panels for 
energy autonomus Green houses and 
Glass buildings.   
 
 
Company: Brite Solar 

SME Instrument Phase 1 
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Στόχος:	  	  
Ø Μεγαλύτερη	  συμμετοχή	  
γυναικών	  επιχειρηματιών	  στο	  
SME	  Instrument	  

	  
	  

Το  έργο

Μεγαλύτερη	  εκπροσώπηση	  γυναικών	  στο	  
ευρωπαϊκό	  “champions	  league”	  των	  ΜΜΕ	  και	  
συμβολή	  τους	  στην	  καινοτομία	  στην	  Ευρώπη	  

Συμπληρώστε	  το	  
σχετικό	  ερωτηματολόγιο	  	  



Useful links 
•  National Contact Point for 

•  SMEs 

•  Enterprise Europe Network 

•  https://www.iprhelpdesk.eu 

•  Twitter SME 
Instrument 
•  @H2020SME #SMEinstrument 

•  Any questions: 
•  EASME-SME- 
•  HELPDESK@ec.europa.eu 

EASME website 
•  Homepage 
•  SMEI report 
•  FAQ 
•  SMEI_Overseas trade fairs 

(OTF programme) 

•  EIC Work programme 
2018-2020 
http://ec.europa.eu/resea 
rch/participants/data/ref/ 
h2020/wp/2018- 
2020/main/h2020- 
wp1820-eic_en.pdf 

•  Guidance 



Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 
 Διαγωνισµός Επιχειρηµατικής Ιδέας  

Διατροφή, Υγεία, Πρώτες ύλες 

hops://www.lyym.fi/p/EITBIC2018_0505/en/
eit_cross-‐kic_business_idea_compemmon_2018	  



EIT Health  
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτοµία & την Τεχνολογία 

Τοµέας Υγείας 
 Πρόγραµµα Starship 

§  Απρίλιος	  2018	  –	  Lodz,	  Poland	  

§  Μάϊος	  2018	  –	  Barcelona,	  Spain	  	  

§  Σεπτέμβριος	  2018	  –	  Coimbra,	  
Portugal	  

§  Νοέμβριος	  2018	  –	  Budapest,	  
Hungary	  

4 Εβδοµαδιαία εκπαιδευτικά 
πακέτα Ποιος µπορεί να 

υποβάλει? 
§  Όσοι	  ενδιαφέρονται	  για	  

τον	  τομέα	  της	  Yγείας	  με	  
Ιατρο-‐βιολογικό	  
υπόβαθρο	  σπουδών.	  

•  Στείλτε	  Βιογραφικό	  στο	  
starship@eithealth.eu	  
έως	  16	  March	  2018 

Δηµιουργία οµάδων για την λύση 
Βιοµηχανικών Προκλήσεων 



EIT Health  
 

Προωθεί την Επιχειρηµατικότητα και την Καινοτοµία 
στην Υγιεινή Ζωή & την Ενεργό Γήρανση 

Στόχοι: 
ü  165 Startup & 160 νέα 
προϊόντα 

ü  1.000.000 φοιτητές 

ü  Incubation  340 νέων 
ιδεών 

 
 
 
 

Ελλάδα: Διαγωνισµός 
Innostars 
•  Ηλεκτρονική φόρµα 

•  Μικρό video 
•  Toπ 20: €7k ->Bus. Plan  
•  Τοπ 8: Pitch -> 
•  Τοπ 3:  €50, 30, 10 k   



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης µε την Improve Academy 
σας προσκαλεί να αξιοποιήσετε πρώτοι τη νέα πιλοτική, δωρεάν 
υπηρεσία διαχείρισης της καινοτοµίας.  

•  Ηλεκτρονικό 
Ερωτηµατολόγιο 

•  100 σελίδες 
Αναλυτικό Report 
που σας συγκρίνει µε 
τους καλύτερους και 
τον µέσο όρο. 
(Benchmarking) 

•  Action Plan για την 
βελτίωση των σηµείων 
που υστερείτε  



Το	  Εργαλείο	  συγκριτικής	  αξιολόγησης	  της	  Καινοτομίας	  IMP³rove	  
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«Καινοτοµία είναι η ικανότητα ατόµων, εταιρειών και ολόκληρων εθνών να 
αναδηµιουργούν διαρκώς το µέλλον που επιθυµούν» John Kao, Innovation Nation (2007)  



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

«Ανταπόκριση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Ανταπόκριση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

∆/νση Στ. Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

«Ανταπόκριση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Ανταπόκριση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
στις ανάγκες του νέου επιχειρηµατία: στις ανάγκες του νέου επιχειρηµατία: 

StartUpGreeceStartUpGreece»»

Ι. Ι. ΠλεµµένοςΠλεµµένος

∆/νση Στ. Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων∆/νση Στ. Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, Αθήνα



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

του Υπουργείου: η διαµόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής
µε στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας,
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, καθώς και της
ενίσχυση της οικονοµικής/κοινωνικής συνοχής & ανάπτυξης.

της ΓΓΒ: η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη & διερεύνηση της
παραγωγικής βάσης της χώρας στους τοµείς της

η αποστολή

της ΓΓΒ: η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη & διερεύνηση της
παραγωγικής βάσης της χώρας στους τοµείς της
µεταποίησης και των συναφών υπηρεσιών.

της ∆/νσης ΣΜµΕ: η ανάπτυξη & στήριξη των ΜµΕ και της
χειροτεχνίας, µέσω
πρωτοβουλιών, µέτρων, δράσεων για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας,
θεσµοθέτησης χρηµατοδοτικών εργαλείων
δοµών υποστήριξης, όπως αυτή του StartUpGreece.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ορισµός ΜµΕ της ΕΕ

Η Ε.Ε. διενεργεί 
δηµόσια διαβούλευση  
-6 Μαΐου 2018 για 
την αξιολόγηση & 
πιθανή αναθεώρηση 
ορισµένων πτυχών του 
ορισµού των ΜµΕ.
ορισµένων πτυχών του 
ορισµού των ΜµΕ.

Πείτε τη γνώµη σας @ 
https://ec.europa.eu/in
fo/consultations/public-
consultation-review-
sme-definition_el



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

η δηµογραφία
των ελληνικών ΜµΕ

Πηγή: 2017, SBA Fact sheet- Greece



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στατιστικά για Start-ups

Η Ε.Ε. στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τις νεοφυείς και τις
αναπτυσσόµενες νέες επιχειρήσεις έχει αναθέσει τη διενέργεια
πανευρωπαϊκής έρευνας για την αναγνώριση και
παρακολούθηση ειδικών για κάθε χώρα & γενικών προκλήσεων
στο ευρωπαϊκό startup οικοσύστηµα, για το σύνολο των
κλάδων της οικονοµίας.

Σας καλούµε να συµµετάσχετε @ http://startupmonitor.eu/survey84



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

οι ανάγκες

Πηγή: StartUpGreece (2017) “Χαρτογράφηση των Επιχειρηµατικών Αναγκών
των Ελληνικών Start-up Επιχειρήσεων”



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

οι λύσεις

Η Πρωτοβουλία της Ε.Ε για τις νεοφυείς και τις
αναπτυσσόµενες νέες επιχειρήσεις COM(2016)733 αποσκοπεί
να δώσει στους πολλούς καινοτόµους επιχειρηµατίες της Ευρώπης
κάθε ευκαιρία να καταστούν παγκοσµίως πρωτοπόροι.

Εστιάζει στην εξασφάλιση:

• βελτιωµένης πρόσβασης σε χρηµατοδότηση

• βελτίωσης της υποστήριξης της καινοτοµίας

• περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα µπορούν να
συνδέονται µε δυνητικούς εταίρους



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
οι λύσεις

Βασικές εθνικές πολιτικές κατευθύνσεις:

• Παροχή ενισχύσεων στις νεοφυείς καθ’ όλο τον κύκλο ανάπτυξης

• Ενθάρρυνση συνεργατικών σχηµάτων

• ∆οµές ενηµέρωσης & υποστήριξη αναπτυξιακών αναγκών νεοφυών

Επιχειρηµατική εκπαίδευση, επιχειρηµατική κουλτούρα• Επιχειρηµατική εκπαίδευση, επιχειρηµατική κουλτούρα

• Προώθηση καινοτοµικής νεοφυούς επιχειρηµατικότητας

• Χρηµατοδότηση νέων & νεοφυών επιχειρήσεων

• Απλοποίηση αδειοδότησης οικονοµικών δραστηριοτήτων

Πηγή: “Φόρουµ Βιοµηχανίας” (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Απρ.2016)



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

και τα εργαλεία

Πηγή: Παρουσίαση DG GROW, Unit H3, (22.11.2017) στην επίσκεψη «Start Upers»
στην Ε.Ε., η οποία οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το StartupGreece είναι η ψηφιακή πλατφόρµα πληροφόρησης,
δικτύωσης & συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας &
Ανάπτυξης.

Στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας & στην επιτάχυνση
του επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος της Ελλάδας.

StartUpGreece

του επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος της Ελλάδας.

Το StartupGreece είναι µια δηµόσια υπηρεσία που παρέχει στους
πολίτες πληροφόρηση & έναν διαδικτυακό χώρο για δικτύωση &
ανάπτυξη συνεργασιών.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Συγκεντρώνει σ΄ ένα σηµείο, πρώτου επιπέδου, ταξινοµηµένη
πληροφόρηση για τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την
προετοιµασία για το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, την ίδρυσή της, τη
χρηµατοδότηση, τη διαχείριση & λειτουργία της και την επέκταση &
δικτύωση.

πληροφόρηση

Η εφαρµογή StartUpGreece - Funds4U έχει ως στόχο να
συγκεντρώνει σ΄ένα σηµείο το σύνολο των διαθέσιµων
χρηµατοδοτικών εργαλείων για τον Έλληνα επιχειρηµατία, που
αφορούν εθνικές, ευρωπαϊκές & ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
Funds4U



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
Funds4U

Κατευθύνει τον πολίτη στην 
καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
Funds4U



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
Funds4U



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments

Οργάνωση πληροφορίας βάση αναγκών.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ www.ggb.gr/Finance_SMEs_instruments

Ένα σηµείο πληροφόρησης.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

H πληροφορία οµαδοποιείται θεµατικά Looking4 & κλαδικά
Sectors, ενώ η καρδιά του StartUpGreece είναι τα µέλη της
κοινότητάς του, τα οποία συνεισφέρουν συλλογικά χρήσιµο
περιεχόµενο µέσω του StartUpGreece – Create.

πληροφόρηση
Sectors



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
ιστορίες επιτυχίας



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
συµβουλευτική σταδιοδροµίας



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

πληροφόρηση
Support4U



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το StartUpGreece δικτυώνει µια κοινότητα µελλοντικών
επιχειρηµατιών, start-ups, ΜµΕ & µεγάλων επιχειρήσεων,
χρηµατοδοτικών οργανισµών, επιχειρηµατικών αγγέλων, δηµόσιων
φορέων & ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατικότητα.

Σηµαντικό ποσοστό των µελών της κοινότητας του StartUpGreece

δικτύωση 
Matchmaking Markets

Σηµαντικό ποσοστό των µελών της κοινότητας του StartUpGreece
είναι από το εξωτερικό, δικτυώνοντας το ελληνικό επιχειρηµατικό
οικοσύστηµα µε άλλα του εξωτερικού.

Τα µέλη µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους, εφόσον
το επιθυµούν, αλλά και µέσω αποστολής δοµηµένων φορµών σε
στοχευµένο κοινό, δηµιουργώντας θεµατικές αγορές στην κοινότητα.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο πολίτης χρησιµοποιώντας το SG Funding Market µπορεί να
απευθυνθεί σε συγκεκριµένα µέλη της κοινότητας, τα οποία µπορεί
να επιλέξει µε πολλά κριτήρια, προκειµένου να αναζητήσει
Χρηµατοδότηση. Ενώ, ένας χρηµατοδοτικός οργανισµός / business
angel µπορεί να απευθυνθεί στην κοινότητα για να προσφέρει
Χρηµατοδότηση.

δικτύωση 
SG Funding Market

Χρηµατοδότηση.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Με το SG Start-Ups Job Market, δηµιουργείται ένας διαδικτυακός
χώρος όπου Start-ups µπορούν να προσφέρουν εργασία, αλλά και
πολίτες µπορούν να αναζητήσουν εργασία σε µια Start-up επιχείρηση.

δικτύωση 
SG Start-Ups Job Market



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το SG IPR Market αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο συνάντησης
δηµιουργών & χρηστών ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, όπου προωθείται η
παραγωγική αξιοποίηση της γνώσης.

δικτύωση 
SG IPR Market



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις γίνονται χορηγοί Offer και προσφέρουν
σηµαντική βοήθεια σε δυνητικούς & Start-up επιχειρηµατίες,
προκειµένου να αναπτύξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Η ∆ράση StartUpGreece JoinForces GEN1 ολοκληρώθηκε το
2017 και συµµετείχαν 6 µεγάλες επιχειρήσεις και 6 επιχειρήσεις

συνεργασία
JoinForces

2017 και συµµετείχαν 6 µεγάλες επιχειρήσεις και 6 επιχειρήσεις
µικρότερου µεγέθους, οι οποίες παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες µέσω
των έµπειρων στελεχών τους, σε 28 δυνητικούς και νέους
δυναµικούς Start-Up επιχειρηµατίες.

http://startupgreece.gov.gr/joinforces



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ συνεργασία

To StartUpGreece είναι υποστηρικτής του προγράµµατος Youth
Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον που στοχεύει να δώσει
στους νέους 18-30 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας,
δεξιότητες, καθοδήγηση και επαγγελµατική δικτύωση, ώστε να
διεκδικήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης και να επιτύχουν
µία θετική αλλαγή στη ζωή τους!µία θετική αλλαγή στη ζωή τους!

Επισκεφτείτε την πλατφόρµα & ∆ήλωσε συµµετοχή για το 4ήµερο
δωρεάν σεµινάριο από 20-23 Μαρτίου 2018 στο Βόλο @
https://gr.coca-colahellenic.com/gr/etairiki-ipefthinotita/csr-
programmata/youthempowered/



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ συνεργασία

To Get in the Ring StartingUP Athens είναι ένας δυναµικός
διαγωνισµός για startups, που διοργανώνει η Orama Group.

Στις 21.03.2018 θα διαγωνιστούν οι καλύτερες ελληνικές startups
ώστε να προκύψουν οι 4 µε την υψηλότερη βαθµολογία που θα 
«µονοµαχήσουν» δηµόσια στο ring! Μετά τις δύο «µονοµαχίες» θα «µονοµαχήσουν» δηµόσια στο ring! Μετά τις δύο «µονοµαχίες» θα 
οριστεί το τελικό ζεύγος, απ΄ όπου θα βγει ο τελικός νικητής που θα 
πάει στον Παγκόσµιο Τελικό.

Υποβάλετε τις αιτήσεις σας -14.03.2018!



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το εφαλτήριο της επιχειρηµατικής σου δράσης. ∆ιαχειρίζεσαι τις 
επιχειρηµατικές σου επαφές & γνώσεις, συνεισφέρεις, ωφελείσαι, 

ενώνεις δυνάµεις & βάζεις την Ελλάδα Μπροστά!ενώνεις δυνάµεις & βάζεις την Ελλάδα Μπροστά!

συνεργασία
SUG-Dashboard



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γίνε µέλος Σήµερα!
www.startupgreece.gov.gr

StartUpGreece

Σας ευχαριστούµε!

Πληροφορίες:

για δοµές υποστήριξης και πολιτικές
για τις ΜµΕ
κα Α. Πνευµατικάτου, 2103893907, www.startupgreece.gov.gr

team@startupgreece.gov.gr 

facebook.com/startupgreece 

@startupgreece

κα Α. Πνευµατικάτου, 2103893907,
pneumatikatoua@ggb.gr

για χειροτεχνικές ΜµΕ
κα Α. Χριστοπούλου, 2103893861,
xristopouloua@ggb.gr

για χρηµατοδοτικά εργαλεία και
δράσεις υποστήριξης ΜµΕ
κ. Τ. Ρέκκας, 2103893915,
rekkas_t@ggb.gr


