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

Προϋπολογισμός
ΕΠΑνΕΚ:

4,916δις €
∆ημόσια ∆απάνη

3,841 δις €
από ∆ιαρθρωτικά Ταμεία
της ΕΕ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)
1,075 δις €
Εθνική Συμμετοχή

αφορά γεωγραφικά στο σύνολο της χώρας

Εννέα (9) τομείς στρατηγικής προτεραιότητας
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:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία
Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές & ∆ημιουργικές
Βιομηχανίες
Περιβάλλον

Τουρισμός
ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά -Κατασκευές

ΕΠΑΝΕΚ : 3 Άξονες Προτεραιότητας

50,76%
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
με τομεακές
προτεραιότητες

Προϋπολογισμός

2.506 εκ. €

18,2%

29,1%

προσαρμογή εργαζομένων,

ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις

Προϋπολογισμός

850 εκ. €

επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμός

1.464 εκ. €

Κατανομή Πόρων στις Περιφέρειες

3% 3%

Σε λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες

19%

Στις περιφέρειες μετάβασης
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες

12%

63%

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

3 Είδη Χρηματοδότησης

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

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

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

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)

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)

http://www.choruscluster.org/

http://www.bionian.com

Ψυχαγωγικές και
Δημιουργικές
Τεχνολογίες &
Εφαρμογές
(Αττική)

Συστήματα και Εφαρμογές
Νανο/Μικροηλεκτρονικής)
(Αττική ‐ Πάτρα)

http://www.corallia.org/

Διαστημικές
Τεχνολογίες και
Εφαρμογές
(Αττική)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Χρηματοδοτούμενα spin‐off/spin out της Περιόδου 2007‐2013
,
30 ολοκληρωμένα
έργα , καλές πρακτικές και success stories:

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

www.v‐cubes.com

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.

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

http://micro2gen.com/

Σχεδιασμός, κατασκευή, ποιοτικός έλεγχος και διάθεση
«Lab‐On‐a‐Chip» μίας χρήσης για γενετικές αναλύσεις
εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
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!

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
Συνολικά Ποσά
∆ιαχείριση

Αριθμός τελικών
αποδεκτών

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

Χρηματοδοτικό Εργαλείο

52. 317
(Κατοικίες)

70,90 εκ. €

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Χρηματοδοτικά Εργαλεία στην Περίοδο 2007‐2013

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)

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

Μητρώο Θερμοκοιτίδων

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Infographics
Γραφείο
Πληροφόρησης

Κοινωνικά ∆ίκτυα:
Facebook: Άμεση
Ανταπόκριση!
Twitter
LinkedIn

Συμμετοχή σε
Εκθέσεις

Ιστοσελίδα
www.antagonistikotita.gr

e‐newsletter
11.000 παραλήπτες!

Direct mail
∆ίκτυο
Πολλαπλασιαστών
Πληροφόρησης

Εκδηλώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

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

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

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Θαλασσινού Ροζαλία
Στέλεχος Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και
Αξιολόγησης Ε.Π. & Οριζοντίων Θεμάτων
ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ

