Ενισχύουµε τις νέες ∆οµές Στήριξης της επιχειρηµατικότητας! ∆ηµιουργήσαµε το Μητρώο ∆οµών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας (Start-ups).

Ενηµερωθείτε για το ΕΠΑνΕΚ
και για το πώς µπορεί να σας ωφελήσει!

Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

www.startupincubator.gov.gr
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ:

Μεσογείων 56, Αθήνα

Σημαντικές δράσεις που θα
ενεργοποιηθούν το 2016/2017:

µε ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 17:00

• Β’ κύκλος των δράσεων:

801 11 36 300

από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Π/Υ: 50 εκατ. €
Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα, Π/Υ: 48 εκατ. €
Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων
επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες αγορές, Π/Υ: 70 εκατ. €
• Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή
επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων

Site: www.antagonistikotita.gr
Email: infoepan@mou.gr

Επισκεφτείτε τις επίσηµες
σελίδες κοινωνικών
δικτύων:

• Αναβάθµιση εταιριών franchising
www.facebook.com/espaepanek

• Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς:
εξοικονόµησης ενέργειας
των logistics
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον

twitter.com/espaepanek

in

www.linkedin.com/groups?gid=5063337

• ∆ικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters,
meta-clusters)
• Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων
µεσαίου µεγέθους
• Συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς
φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην
έρευνα και την καινοτοµία
• Ενίσχυση περιβαλλοντικής βιοµηχανίας
• ∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής
εµβέλειας σε σχέση µε τη µεταποίηση και την
εφοδιαστική αλυσίδα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στηρίζουµε

το παρόν

Σχεδιάζουµε

το µέλλον

Η ενεργοποίηση
του ΕΠΑνΕΚ μέχρι σήμερα:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί
ένα από τα πέντε τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα του
νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Καλύπτει γεωγραφικά
το σύνολο της χώρας και έχει προϋπολογισµό 4,67 δις €
δημόσιας δαπάνης (3,65 δις € Ενωσιακή Συνδροµή
και 1,02 δις € Εθνική Συµµετοχή).
Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
είναι η δηµιουργία ενός νέου παραγωγικού µοντέλου µε
εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας µε υψηλή προστιθέµενη αξία
και δυνατότητα δηµιουργίας βιώσιµων και ποιοτικών
θέσεων απασχόλησης.
Το ΕΠΑνΕΚ προωθεί ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης µε:
1 Επικέντρωση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστι- κούς
και δυνάµει εξωστρεφείς και καινοτόµους τοµείς.
Τουρισµός
Ενέργεια
Αγροδιατροφή
Περιβάλλον
Εφοδιαστική
αλυσίδα

Τεχνολογίες πληροφορικής
& επικοινωνιών
Υγεία και φαρµακευτική βιοµηχανία
∆ηµιουργικές πολιτιστικές
βιοµηχανίες
Υλικά – κατασκευές

2 Στοχευµένη επιλογή επενδύσεων /
επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν
τα ζητούµενα χαρακτηριστικά για το νέο
αναπτυξιακό υπόδειγµα.
3 Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
4 Προσαρµογή των επιχειρήσεων και
του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις.

Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας
Μέσα στο 2016 ενεργοποιήθηκαν οι 4 πρώτες
δράσεις επιχειρηµατικότητας συνολικού
προϋπολογισµού 322 εκ.€:
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €.
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις.
• Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα.
Προϋπολογισµός: 72 εκατ. €. Ποσοστό
ενίσχυσης: 100%. Υποβλήθηκαν 5.626 αιτήσεις.
• Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών
υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Προϋπολογισµός: 110 εκατ. €. Ποσοστό ενίσχυσης:
40% (50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού). Υποβλήθηκαν 9.577 αιτήσεις.
• Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση
των παρεχοµένων υπηρεσιών. Προϋπολογισµός: 90
εκατ. €. Ποσοστό ενίσχυσης: 40% (50% σε περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού). Υποβλήθηκαν 2.552
αιτήσεις.

Έργα Υποδοµών
Έχουν ενεργοποιηθεί 34 έργα για υποδοµές ενέργειας,
τουρισµού, πολιτισµού, έρευνας & καινοτοµίας.
Ενέργεια
• Κατασκευή εναέριας γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ∆Α µε το
ΚΥΤ Φιλίππων
• 2ο στάδιο της Β΄Αναβάθµισης του Τερµατικού σταθµού
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας
• ∆ιασύνδεση των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό
∆ιασυνδεµένο Σύστηµα Υψηλής Τάσης
Τουρισµός
• Παρεµβάσεις σε χαρακτηριστικά µνηµεία µε ιδιαίτερη
συµβολή στον τουρισµό ιστορικών πόλεων
Πολιτισµός
• Αναβάθµιση προσφερόµενων υπηρεσιών
σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία
και πολιτιστικές υποδοµές
• Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων µείζονος
σηµασίας, ενταγµένων στον κατάλογο
Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς
της UNESCO
Έρευνα - Καινοτοµία
• ∆ράση Στρατηγικής Ανάπτυξης
Ερευνητικών και Τεχνολογικών
Φορέων
• Ενίσχυση των Υποδοµών
Έρευνας και Καινοτοµίας

Κατάρτιση
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Προϋπολογισµός: 30
εκατ. €. Ποσοστό χρηματοδότησης: 100%. Ενεργή πρόσκληση !

39 προσκλήσεις
προϋπολογισµού
680 εκ. €

