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∆ράσεις και χρηµατοδοτικά εργαλεία
του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Τι είναι το ΕΠΑνΕΚ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»
(ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά
τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ για
την περίοδο 2014 -2020.
Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της
χώρας και διαθέτει προϋπολογισµό
4,91δισ. € ∆ηµόσιας ∆απάνης
[3,84 δισ. € από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
της ΕΕ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και 1,07 δισ. €
από Εθνικούς Πόρους].

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΟΣ
ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι έχει πετύχει το ΕΠΑνΕΚ
ως τώρα

107 προσκλήσεις

έχουν δηµοσιευτεί
για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας
και της απασχόλησης,
για υποδοµές
ενέργειας, έρευνας &
καινοτοµίας, τουρισµού,
πολιτισµού, τεχνολογίες
πληροφορικής &
επικοινωνιών (ΤΠΕ )

3,87

δισ. €
είναι ο προϋπολογισµός
των ∆ράσεων που έχουν
ήδη προκηρυχθεί

2,92 δισ. €

είναι ο προϋπολογισµός
των έργων που
υλοποιούνται

18 προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας
για νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις, συνολικού
προϋπολογισµού 1,58 δισ. €

4 Ταµεία

Χαρτοφυλακίου
προϋπολογισµού
868 εκατ. €
(∆ηµόσια ∆απάνη ΕΠΑνΕΚ)

400 εκατ. € Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας ΙΙ

200 εκατ. € Ταµείο
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
200 εκατ. € Ταµείο Υποδοµών
68 εκατ. € Ταµείο Εξοικονοµώ ΙΙ

∆ράσεις επιχειρηµατικότητας που υλοποιούνται
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (A’ κύκλος)
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που επιδοτούνται: 2.725
• ∆ηµόσια ∆απάνη Επενδυτικών Σχεδίων: 68 εκατ. €
• Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)
• Προϋπολογισµός: 80 εκατ. €
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που αξιολογούνται προς επιδότηση: από τις τρεις φάσεις υποβολών,

5.461 αιτήσεις συνολικά βρίσκονται στο β’ στάδιο αξιολόγησης, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 140,8 εκατ. €

• Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα

• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που επιδοτούνται: 1.170
• ∆ηµόσια ∆απάνη Επενδυτικών Σχεδίων: 66,63 εκατ. €
• Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που επιδοτούνται: 3.618
• ∆ηµόσια ∆απάνη Επενδυτικών Σχεδίων: 214,85 εκατ. €
• Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που επιδοτούνται: 1.699
• ∆ηµόσια ∆απάνη Επενδυτικών Σχεδίων: 95,6 εκατ. €
• Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ερευνώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ

• Προϋπολογισµός (Α΄κύκλος): 342 εκατ. €
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που επιδοτούνται (διαδικασία σε εξέλιξη): 496 έργα, µε 1.489 υποέργα/συνδικαιούχους
• ∆ηµόσια ∆απάνη Επενδυτικών Σχεδίων: 255 εκατ. €
• Ποσοστό ενίσχυσης: 50-100%

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
• Προϋπολογισµός: 120 εκατ. €
• Αριθµός Επενδυτικών Σχεδίων που υποβλήθηκαν (διαδικασία σε εξέλιξη): 7.297
• Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

50% Ποσοστό Ενίσχυσης

Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €
Σκοπός: η ψηφιακή αναβάθµιση
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
Αφορά: υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις
Επενδυτικά σχέδια: από 5.000 € έως 50.000 €
Λήξη Υποβολών: 31 Οκτωβρίου 2018

Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €
Σκοπός: ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
Αφορά: υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις
Επενδυτικά σχέδια: από 55.000 € έως 400.000 €
Λήξη Υποβολών: 31 Οκτωβρίου 2018

Προϋπολογισµός: 150 εκατ. €
Σκοπός: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
µεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό
εκσυγχρονισµό τους και την υιοθέτηση συστηµάτων
τυποποίησης & πιστοποίησης.
Αφορά: υφιστάµενες µεσαίες επιχειρήσεις
Επενδυτικά σχέδια: από 50.000 € έως 400.000 €
Λήξη Υποβολών: µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού
και το αργότερο µέχρι 18 µήνες από την αρχική δηµοσίευση
της δράσης (04.06.2018).
• Έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα (διαδικασία σε εξέλιξη)
41 επενδυτικά σχέδια, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης
7,19 εκατ. €

Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €
Σκοπός: η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών
µεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη
εξαγωγική δραστηριότητα, µέσω της συµµετοχής τους
σε εµπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ
και σε τρίτες χώρες.
Αφορά: πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
Επενδυτικά σχέδια: έως 100.000 €
Λήξη Υποβολών: µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού
και το αργότερο µέχρι 18 µήνες από την αρχική
δηµοσίευση της δράσης (20.11.2017).
• Έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα (διαδικασία σε εξέλιξη)
379 επενδυτικά σχέδια, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης
16,7 εκατ. €

Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €
Σκοπός: η ενίσχυση και τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εµπορικές
περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σηµαντικούς πολιτιστικούς πόρους και
τουριστική δυναµική. Στη ∆ράση συµµετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οικείοι
Εµπορικοί Σύλλογοι / Επιµελητήρια.
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%
Μέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων προτάσεων: 1.900.000 €
Λήξη Υποβολών: 5 Νοεµβρίου 2018

ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018

EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προϋπολογισµός: 400 εκατ. €
Σκοπός: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων,
επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό
τους και την υιοθέτηση συστηµάτων
τυποποίησης & πιστοποίησης.
Αφορά: υφιστάµενες µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις.

ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
(Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
Προϋπολογισµός: 117 εκατ. €
Σκοπός: η σύνδεση της έρευνας και της
καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Το µεγαλύτερο Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών µε
δηµόσιους πόρους στην Ευρώπη.
Επιτυγχάνει την σύζευξη νεοφυών και καινοτόµων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε µεγάλους διεθνείς και
εγχώριους επενδυτές.
Οι πόροι από το ΕΠΑνΕΚ είναι 200 εκατ. €, η συνολική
χρηµατοδότηση µε τη µόχλευση ανέρχεται στα 410 εκατ. €
Τύπος ενίσχυσης: χρηµατοδότηση µε τη µορφή της
συµµετοχής στη µετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων.
Το EquiFund υποστηρίζει τρία διαφορετικά επενδυτικά
«παράθυρα»:
• Παράθυρο Καινοτοµίας (Innovation window), που αφορά
ιδέες οι οποίες βρίσκονται ακόµα σε ερευνητικό επίπεδο.
• Παράθυρο Επιχειρηµατικής Εκκίνησης (Early Stage
window), που αφορά επιχειρήσεις start – ups στα πρώτα τους
βήµατα µε υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
• Παράθυρο Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης (Growth Stage
window), που στοχεύει σε επιχειρήσεις κάθε σταδίου
ανάπτυξης µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης που έχουν ανάγκη
από χρηµατοδότηση.

Αφορά: α) Ερευνητικούς οργανισµούς και λοιπούς
φορείς που αντιµετωπίζονται ως ερευνητικοί
οργανισµοί και β) Επιχειρήσεις και λοιπούς
φορείς που αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Προϋπολογισµός: 50 εκατ. €
Σκοπός: η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που
συµβάλλουν στην αναβάθµιση του επιπέδου
επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας
αναφορικά µε:
i. Κατανάλωση ενέργειας, ii. Χρήση ΤΠΕ,
iii. Υγιεινή και ασφάλεια, iv. Εφοδιαστική αλυσίδα
Αφορά: πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις
των ανωτέρω κλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε το
equifund.gr
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