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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
Λαµβάνεται από το σύστηµα µε την Υποβολή 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Λαµβάνεται από το σύστηµα µε την Υποβολή  

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

∆ΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΜΕΣ: ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ / ΜΙΚΡΗ / ΜΕΣΑΙΑ 

Ο∆ΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΤΑΧ. 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

FAX  

e-mail  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ε∆ΡΑΣ 

∆ιεύθυνση 
Ιστοσελίδας 

 

Ο∆ΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΤΑΧ. 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

FAX  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

e-mail  
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Έτος ίδρυσης επιχείρησης  

Κωδικός ΚΑ∆ 2008   

∆ραστηριοποιήστε σε ∆ήµο ή ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ΟΠΑΑΧ 
(Παράρτηµα IV) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
1.2 Στοιχεία Νοµίµου Εκπροσώπου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ  

ΑΦΜ  

Ο∆ΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΠΟΛΗ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΑΧ. 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

FAX  

e-mail  

 
1.3 Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ  

ΑΦΜ  

Ο∆ΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΠΟΛΗ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΑΧ. 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

FAX  

e-mail  

 
1.4 Περιγράψτε το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης: 
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1.5 Παρουσιάστε τις κύριες χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες καθώς και τα 
κύρια παραγόµενα προϊόντα / υπηρεσίες της Επιχείρησης 

 

 
 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 
2.1 Μετοχική ή εταιρική Σύνθεση 

Α/Α Είδος Προσώπου Ονοµατεπώνυµο 
ή Επωνυµία 

Α.Φ.Μ. Ποσοστό % 

     

     

     

 
 
2.2 Περιγράψετε τις υπάρχουσες Πάγιες Υποδοµές της Επιχείρησης, 
παρουσιάστε τον κύριο παραγωγικό µηχανολογικό εξοπλισµό της, τον κύριο 
εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου, τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα 
καθώς και το έτος κτήσης, το µοντέλο κλπ. των παραπάνω. 

 

 
 
2.3 Απασχολούµενο προσωπικό της επιχείρησης σας. Συµπληρώστε τον 
παρακάτω πίνακα σε ΕΜΕ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2007 2008 2009 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

   

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ/ΤΕΕ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ    
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ΛΟΙΠΟΙ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

2.4 Περιγράψτε την οργανωτική δοµή της επιχείρησης (τµήµατα, στελέχωση,   
επάρκεια ανθρώπινων πόρων, εξειδίκευση προσωπικού, εµπειρία σε 
αντίστοιχα έργα)  

 
 
 

2.5 Περιγράψετε την Παραγωγική ∆ιαδικασία της Επιχείρησης (οργάνωση 
παραγωγικής διαδικασίας, συστήµατα ποιοτικού ελέγχου, πληροφοριακά 
συστήµατα). 

 

 
2.6  Περιγράψτε τις υποδοµές που διαθέτει η επιχείρηση για την 
ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία, όπου 
είναι απαραίτητο και αναγκαίο. 

 

 
2.7 Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) 

Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) 
που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει η επιχείρηση  

(αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) 
α/α Ονοµασία 

Προγράµ-
µατος 

Φορέας 
Χορήγησης 
Ενίσχυσης 

Αριθµός 
Πρωτοκόλ-
λου και 
Ηµ/νία 
Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Ηµ/νία 
Καταβολής 

Τρέχουσα 
Φάση 
Εξέλιξης 
Έργου 

Α.Φ.Μ. 
∆ικαιούχου 
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+ Προσθήκη πίνακα για συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
 
2.8 Παρουσιάστε τα οικονοµικά στοιχεία (επιδόσεις) της επιχείρησής σας για τα 
τρία προηγούµενα έτη συµπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες: 
 

Πίνακας 1 – Πωλήσεις 
 

2007 2008 2009 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ    

 
 

Πίνακας 2 – Χρηµατοοικονοµική 
Εικόνα 

2007 2008 2009 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

 

 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
3.1 Τόπος εγκατάστασης επιχειρηµατικού σχεδίου 

Περιφέρεια Υλοποίησης της Επένδυσης  

Περιοχή ως προς το ποσοστό  ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης  
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∆ιεύθυνση Υλοποίησης της Επένδυσης 

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

ΝΟΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  

FAX  

e-mail  

+ Προσθήκη πίνακα για επιπλέον διεύθυνση υλοποίησης 
 
 
3.2 Παρουσιάστε συνοπτικά το Επιχειρηµατικό Σχέδιο και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα µε την υλοποίηση του Σχεδίου: 
 

 

 
 
3.3 Ανάλυση των τάσεων αγοράς του κλάδου σας 
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3.4 Περιγράψτε αναλυτικά τους σκοπούς και τους στόχους του 
Επιχειρηµατικού  Σχεδίου και τις ανάγκες που θα καλυφθούν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Στοιχεία για το προϊόν / υπηρεσία και τη διαδικασία (Καινοτοµία) 
 

Έχει η πρότασή σας στόχο την αξιοποίηση κάποιας καινοτοµίας;  ΝΑΙ 
� 

ΟΧΙ 
� 

Περιγράψτε συνοπτικά την καινοτοµία σας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max (1/2 σελίδας Α4) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Συµπληρώνεται σε περίπτωση θετικής απάντησης στο παραπάνω ερώτηµα 

3.5.1 Συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί, επισηµάνατε τα σηµεία 
όπου κατά τη γνώµη σας εκδηλώνεται η καινοτοµία αυτή, αιτιολογώντας 
την επισήµανσή σας. 

Κατηγοριοποίηση καινοτοµίας Επισήµανση Αιτιολόγηση 

Οµάδα Α. Εισαγωγή στην αγορά  
ενός νέου ή σηµαντικά 
βελτιωµένου, σε σχέση µε τα 
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βασικά του χαρακτηριστικά, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, το 
ενσωµατωµένο λογισµικό ή άλλα 
µη υλικά συστατικά, προτιθέµενες 
χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον 
χρήστη προϊόντος (υλικού αγαθού 
ή υπηρεσίας). Οι µεταβολές 
καθαρά αισθητικής φύσεως δεν 
περιλαµβάνονται. 

� 

Οµάδα Β. Εισαγωγή στις 
λειτουργίες της επιχείρησης µίας 
νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης 
διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου 
παροχής και διανοµής ή 
διαδικασίας υποστήριξης για τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας θα 
πρέπει να είναι σηµαντικό σε 
σχέση µε τον όγκο της 
παραγωγής, την ποιότητα των 
προϊόντων ή το κόστος 
παραγωγής και διανοµής 
(συµπεριλαµβανοµένων και 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
απόδοσης). Καθαρά οργανωτικές 
ή διοικητικές µεταβολές δεν 
περιλαµβάνονται. 

 
 
 
� 

 

 
 
 

3.5.2 Συµπληρώνοντας τους πίνακες που ακολουθούν, περιγράψτε µας το 
ιστορικό της  
καινοτοµίας που προτείνετε µέχρι σήµερα. 

Α) Σύντοµη ανάλυση της προέλευσης της προτεινόµενης καινοτοµίας  

Πηγές Προέλευσης Επισήµανση Αιτιολόγηση 

Σύλληψη σχετικής ιδέας (δικής σας 
ή άλλου προσώπου που τέθηκε 
στη διάθεσή σας) 

�  

Ανακάλυψη τεχνολογικού ή µη 
χαρακτήρα δική σας ή άλλου 
προσώπου που τέθηκε στη 
διάθεσή σας 

�  

Αποτέλεσµα νέων τεχνολογικών 
εξελίξεων 

�  

Αποτέλεσµα νέων συνδυασµών 
υπαρχουσών τεχνολογιών 

�  

Γνώσεις που αποκτήσατε στην 
πράξη (εµπειρικά) 

�  



Σελίδα 10 από 20 

Β) Ενέργειες ωρίµανσης (συστηµατικότερης εξέτασης π.χ. του κόστους, των 
διαδικασιών και των πιθανών αποτελεσµάτων εφαρµογής της καινοτοµίας)  

Ενέργειες Ωρίµανσης  Επισήµανση Αιτιολόγηση 

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας 
και ανάπτυξης από ειδικό προς 
τούτο φορέα 

�  

Υλοποίηση διαδικασιών έρευνας 
και ανάπτυξης από εσάς 

�  

Πραγµατοποίηση δοκιµών και 
µετρήσεων επιστηµονικού  
χαρακτήρα 

�  

Πραγµατοποίηση δοκιµών και 
µετρήσεων εµπειρικού χαρακτήρα 

�  

Πραγµατοποίηση υπολογισµών 
χωρίς δοκιµές και µετρήσεις. 

�  

 

3.5.3 Σε ποιο βαθµό και σε ποιο οικονοµικό χώρο η καινοτοµία αυτή είναι 
πρωτότυπη για τις επιχειρήσεις του κλάδου όπου δραστηριοποιείστε; 
Εξηγήσατε.  

Πρωτοτυπία Επισήµανση Αιτιολόγηση 

∆εν είναι πρωτότυπη, ούτε στην 
Ελλάδα, ούτε διεθνώς 

�  

Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα µόνο �  

Είναι πρωτότυπη στην Ελλάδα και 
διεθνώς 

�  

 
 

3.5.4 Ποιος ο βαθµός διαφοροποίησης των τεχνικών-ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του «καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» 
υπηρεσίας (ών) ως προς το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την 
υπηρεσία (σιες) που στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες 
εφαρµογές;  
Εξηγήστε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

Βαθµός διαφοροποίησης τεχνικών-
ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
«καινοτοµικού» προϊόντος ή 
υπηρεσίας σε σχέση µε τα 
υφιστάµενα 

 
Επισήµανση 

 
Αιτιολόγηση 

Μικρός �  

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα 
σηµαντικός 

�  

ιδιαίτερα σηµαντικός �  
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3.5.5 Ποιος ο βαθµός διαφοροποίησης των  οικονοµικών χαρακτηριστικών του 
«καινοτοµικού» προϊόντος(ων) ή «καινοτόµου» υπηρεσίας (ών) ως προς 
το προϊόν ή οµάδα προϊόντων ή ως προς την υπηρεσία (σιες) που 
στοχεύει να αντικαταστήσει για µια ή περισσότερες εφαρµογές; 
Εξηγήσατε συµπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

Βαθµός διαφοροποίησης τεχνικών-
ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
«καινοτοµικού» προϊόντος ή 
υπηρεσίας σε σχέση µε τα 
υφιστάµενα 

 
Επισήµανση 

 
Αιτιολόγηση 

Μικρός 
�  

Αξιόλογος, αλλά όχι ιδιαίτερα 
σηµαντικός 

�  

ιδιαίτερα σηµαντικός 
�  

 

3.5.6 ∆υνατότητα µείωσης περιβαλλοντικών 
και ενεργειακών επιπτώσεων. ∆υνατότητα / 
πρόθεση ανάπτυξης «πράσινων» προϊόντων 
ή / και διαδικασιών  
(Μεταξύ άλλων αξιολογείται και η αξιοπιστία 
του προτεινόµενου εξοπλισµού, της 
διαθέσιµης τεχνογνωσίας και οι 
προτεινόµενες διαδικασίες σχετικά µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις). 

 
Επισήµανση 

 
Αιτιολόγηση 

Ενσωµάτωση πρακτικών ECO-DESIGN ή / 
και  ECO INNOVATION  

�  

• Ενσωµάτωση τεχνικών και διεργασιών που 
παράγουν λιγότερα απόβλητα µε χρήση 
κατάλληλων υποδοµών ή /και 

• Χρησιµοποίηση λιγότερο επικινδύνων 
ουσιών ή / και 

• Ενσωµάτωση τεχνικών ανάκτησης / 
ανακύκλωσης ή /και 

• Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, 
ύδατος και χρήσης ενέργειας  

 

� 

 

 
 

3.5.7 Τεκµηρίωση του τρόπου παραγωγής/ 

διάθεσης/ εφαρµογής του προτεινόµενου 

προϊόντος/ διεργασίας/ υπηρεσίας απ' το 

φορέα της επένδυσης. ∆ηµιουργία 

συγκριτικού εµπορικού πλεονεκτήµατος που 

απορρέει από την εκµετάλλευση της 

καινοτοµίας. 

 
Επισήµανση 

 
Αιτιολόγηση 
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• Σαφής και αναλυτική τεκµηρίωση της 

τεχνικής εφικτότητας του εγχειρήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων 

όπως ειδικές άδειες και εγκρίσεις. 

Τεκµηρίωση επιλογής της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας για την παροχή προϊόντος/ 

υπηρεσίας / διεργασίας στην περίπτωση 

ύπαρξης εναλλακτικών τεχνολογιών 

(πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, 

σκοπιµότητα, κ.λπ.)  

• Η ύπαρξη πιστοποιητικών και / ή 

κυριότητα εκµετάλλευσης και χρήσης 

σχετικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

(πατέντων), πνευµατικών δικαιωµάτων, 

δικαιωµάτων αποκλειστικής χρήσης και 

διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών, ή 

διαδικασιών από διαπιστευµένους φορείς 

ή αρχές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, 

ή εξασφάλιση αυτών, θα συνεκτιµάται 

θετικά. 

• Ύπαρξη ή δηµιουργία συγκριτικών 

εµπορικών πλεονεκτηµάτων του 

προϊόντος – υπηρεσίας - διεργασίας 

έναντι σε άλλα ανταγωνιστικά, στην 

ελληνική αγορά. 

 Θα συνεκτιµηθεί πολύ θετικά η πιθανή 

χρησιµοποίηση νέων ή/και προηγµένων 

υλικών, µεθοδολογιών και διεργασιών. 

Συµµετοχή τους στη διαφοροποίηση του 

προϊόντος/ διεργασίας/ υπηρεσίας, ως προς 

την απόδοσή του, την ποιότητα και το κόστος 

 

���� 

 

 

3.5.8 Προώθηση καινοτοµικής Ιδέας 

 
Επισήµανση 

 
Αιτιολόγηση 

Τεκµηρίωση εµπορικών στόχων (εφικτότητα) 

Τεκµηρίωση τρόπου προβολής-διαφήµισης 

και διανοµής. 

� 

 

 
 
3.6 Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου 
Συµπληρώστε τον αναλυτικό πίνακα δαπανών  όπου θα αναφερθούν ένα προς 
ένα τα µέρη του εξοπλισµού που θα αγορασθούν, καθώς και οι υπόλοιπες 
δαπάνες που θα υλοποιήσετε (αναλυτική περιγραφή κάθε δαπάνης). 
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Α Αναλυτικός πίνακας δαπανών 

Κ.∆. α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

Συνολική 

Τιµή 

1 1 1 1     

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου :  

Προµηθευτής:  

ΑΦΜ Προµηθευτή :  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Κ.∆. α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

Συνολική 

Τιµή 

 1 2 2     

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου :  

Προµηθευτής:  

ΑΦΜ Προµηθευτή :  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Κ.∆. α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

Συνολική 

Τιµή 

2 1 3 3     

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου :  

Προµηθευτής:  

ΑΦΜ Προµηθευτή :  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

  

 
 
 
 

Β Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών  

 

Επιλέξιµες ∆απάνες 

Σύνολο 

∆απάνης 

Επιχορη- 

γούµενη 
Όρια ∆απανών 

1.Εξοπλισµός - ειδικές εγκαταστάσεις    

 1.1 Εξοπλισµός – Ειδικές εγκαταστάσεις    

 1.2 Μεταφορά/ Απόκτηση Τεχνογνωσίας   µέχρι 20% 

 1.3 Προµήθεια Λογισµικού    

 1.4 Παραµετροποίηση Λογισµικού & Λειτουργικών 
Συστηµάτων 

  µέχρι 10% 

του 1.3 

µέχρι 
100% 

2. Άυλες     

 2.1 Συνεργασία των Επιχειρήσεων µε Φορείς 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εξωτερικού 
ή Εσωτερικού, Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα για την 
ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασµό υφιστάµενων 
προϊόντων ή για τον Σχεδιασµό των Νέων Συλλογών 
προϊόντων που θα συµπληρώνουν την υφιστάµενη 
σειρά (Collection). 

   

 2.2 Εισαγωγή και Εφαρµογή Νέων ή ∆ιαφορετικών 
Μεθόδων στη ∆ιαδικασία του Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης των Προϊόντων. Παροχή Τεχνικής Βοήθειας 
για την Υιοθέτηση Μεθόδων και ∆ιαδικασιών Βελτίωσης 
της Ποιότητας των Προϊόντων ή / και Ελέγχου Αυτών. 

   

 
2.3 Συµµετοχή για πρώτη φορά σε Εκθέσεις του 
Εξωτερικού ή του Εσωτερικού. 

   

 
2.4 Συνεργασία Επιχειρήσεων µε Εµπειρογνώµονες, 
Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, στην Ελλάδα και στο 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µέχρι 
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Εξωτερικό για τον Σχεδιασµό Εκστρατείας Προβολής/ 
Προώθησης των Προϊόντων της Επιχείρησης 

 
2.5 Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εµπειρογνώµονες 
Συµβούλους, Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για την 
∆ηµιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και 
Προδιαγραφών των Προϊόντων και των Παραγωγικών 
∆ιαδικασιών 

   

 
2.6 Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εµπειρογνώµονες 
Συµβούλους, Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για την 
Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστηµάτων ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000) και Συστηµάτων 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (π.χ. ISO 14000, ΕΜΑS). 
 

   

 
2.7 Πιστοποίηση Προϊόντων Σύµφωνα µε Οδηγίες της 
Ε.Ε. και ∆ιεθνώς Αναγνωρισµένα Πρότυπα. 
 

   

 
2.8 Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους 
και εκπόνηση µελετών σχετιζοµένων µε το 
επιχειρηµατικό σχέδιο και αναφεροµένων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

  µέχρι 
3.000,00€ 
έκαστη ή 

µέχρι 
8.000,00€ 
για περισ-
σότερες 
από 2. 

 
2.9 ∆απάνες σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου 

  µέχρι 
1.000,00€ 

 
2.10 ∆απάνες παρακολούθησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

  µέχρι 
1.000,00€ 

60% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ    

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ    

 

 

   

 
3.7 Περιγράψτε αναλυτικά τον προς απόκτηση εξοπλισµό (τεχνικά 
χαρακτηριστικά, δυνατότητες, αντικαθιστά παλαιό εξοπλισµό; Αναµενόµενα 

*Περιγράψτε µε σαφήνεια τους τρόπους µε τους οποίους θα καλύψετε την 
απαιτούµενη ιδιωτική συµµετοχή της προτεινόµενης επένδυσης (Ίδια Κεφάλαια και 
Τραπεζικός ∆ανεισµός) και τα αντίστοιχα στοιχεία που θα προσκοµίσετε µε την 
υποβολή της πρότασης 

Γ Χρηµατοδοτικό Σχήµα - Κάλυψη Ίδιας Συµµετοχής 

 Ποσά Ποσοστά 

Ίδια Κεφάλαια*  0,00% 

Τραπεζικός ∆ανεισµός*  0,00% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση  0,00% 

Συνολικός Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός  100,00% 
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αποτελέσµατα) που έχετε προηγούµενα αναφέρει στον αναλυτικό πίνακα 
δαπανών. Ειδικότερα αναφερθείτε: 

 
3.7.1 Στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας σε σχέση µε τη σηµερινή 
κατάσταση και στον τρόπο διάθεσης της επιπλέον παραγωγής, της ευελιξίας – 
προσαρµοστικότητας στις µεταβολές απαιτήσεων της αγοράς, στην 
αυτοµατοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών (συστήµατα CAD-CAM κλπ), 
στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία κτλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7.2  Στον αναπροσανατολισµό της µεταποιητικής δραστηριότητας σε 
προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.7.3 Στην ποιοτική αναβάθµιση και στην τυποποίηση των προϊόντων / 
υπηρεσιών 
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3.7.4 Στη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. Αναφερθείτε στο επίπεδο 
διαφοροποίησης των τεχνικών/οικονοµικών χαρακτηριστικών των νέων 
προϊόντων ή υπηρεσιών ως προς τα υφιστάµενα προϊόντα ή υπηρεσίες (Μικρή 
– Μεσαία – Μεγάλη ∆ιαφοροποίηση)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.7.5 Αναφέρετε τις επιδράσεις των υπό προµήθεια πληροφοριακών 
συστηµάτων στις λειτουργίες της επιχείρησης (αποθήκη – αποθέµατα – 
προγραµµατισµός παραγωγής) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7.6 Αναφέρετε τυχόν επίδραση του προτεινόµενου ΕΣ (Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου) στη βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής Ασφάλειας Εργαζοµένων και 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης  
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3.7.7 Αναφέρετε τυχόν επίδραση του προτεινόµενου ΕΣ στη δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης  

∆ηµιουργούµενες νέες θέσεις απασχόλησης  

 

  
 
3.8 Περιγράψτε όλες τις άυλες ενέργειες που περιλαµβάνει το ΕΣ και 
ενισχύουν την παρουσία της επιχείρησης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές 
π.χ. Συµµετοχή σε Εκθέσεις (πότε, πού, σκεπτικό συµµετοχής, αναµενόµενα 
αποτελέσµατα), εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας), που έχετε προηγούµενα αναφέρει στον αναλυτικό πίνακα 
δαπανών. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.9 Τεκµηρίωση της Πληρότητας και της Ωριµότητας του Σχεδίου 
 
3.9.1 Περιγράψτε τον τρόπο διοίκησης του έργου  και τις ενέργειες στις οποίες 
θα προβείτε για την υλοποίηση της επένδυσης (χώροι εγκατάστασης νέου 
εξοπλισµού, έκδοση απαιτούµενων αδειών , περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ) 
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3.9.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Σχεδίου σύµφωνα µε τον 
Οδηγό του προγράµµατος. 
 

 
 
 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης (µόνο για όσες επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωµένες να συντάσσουν) για τα ηµερολογιακά έτη 2007, 2008, 2009 
(οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010). Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης 
καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων του 
κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των 
σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα µε τη 
µορφή της επιχείρησης), Φ01 (µόνο για τις Α.Ε), για τα ηµερολογιακά έτη 2007, 
2008, 2009 (οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης 
χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισµός ανά έτος των στοιχείων 
του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση 
των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης µε τις τροποποιήσεις του (για τις 
ατοµικές επιχειρήσεις Β και Γ’ κατηγορίας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος µε τις 
τροποποιήσεις της). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και 
εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο 
Ε7), που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, για τα ηµερολογιακά έτη 
2007, 2008, 2009. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από 
την αρµόδια νοµαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί  φάκελος για την ανανέωσή 
της) ή νόµιµη απαλλαγή εξ’ αυτής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρείας που να βεβαιώνει  ότι: 

• το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει 
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο 
πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

• έχει υποβάλλει µία µόνο πρόταση του έργου στο παρόν Πρόγραµµα 

• δεν έγιναν δαπάνες έργου πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των 
δαπανών δηλαδή την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για τη 
συµµετοχή στο παρόν Πρόγραµµα 

• Ότι έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος  

• Ότι αναλαµβάνει την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής, εφόσον η πρόταση 
εγκριθεί  

• Ότι αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

• η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Φάση 
∆ραστηριότητες για την πραγµατοποίηση 
της επένδυσης 

Μήνας 
Έναρξης 

∆ιάρκεια 
(µήνες) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        

1 
   

                              X 

 

 
Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της επένδυσης   
Παρατήρηση: το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα 
(12) µήνες    

0 Μήνες 
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• ότι όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την ηλεκτρονική 
µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή µε όλα τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή 

• σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του έργου συµφωνεί στην 
δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας του, του τίτλου της πράξης και του 
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που 
δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr και µε άλλον 
τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1828/2006  

• Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των 
εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την 
υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και την ολοκλήρωση 
της επένδυσης (σε περίπτωση που δε διαθέτει τις σχετικές υποδοµές και η 
πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραµµα). Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές 
υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές υποδοµές και εφαρµογές που απευθύνονται 
στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές 
όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). Σε 
περίπτωση δε, που η επιχείρηση απασχολεί υπάλληλο µε αναπηρία στην 
παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός αυτό και ο 
δικαιούχος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει προβεί σε «εύλογες προσαρµογές» 
του εργασιακού χώρου, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α). 

• Το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis) που έχει λάβει η 
επιχείρηση κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού 
που αιτείται από το παρόν πρόγραµµα (συµπεριλαµβανοµένων τυχών 
ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ) από την ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης δεν 
υπερβαίνει τα 200.000€ µε την επισύναψη του παρακάτω πίνακα. Στην δήλωση 
θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί 
(πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει 
στην υπεύθυνη δήλωση.  

 
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία 
της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου. Κατά συνέπεια και σε περίπτωση 
εγκρίσεως της παρούσης  πρότασης ως καταληκτική ηµεροµηνία της τριετίας θα 
θεωρηθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική επιχείρηση όπως 
αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σηµεία 9,10,11 των 
κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) 
(Παράρτηµα VII). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρείας όπου θα δηλώνεται : 

• η µη γεωργική ιδιότητα του επενδυτή  

• ότι οι µέτοχοι του φορέα δεν αποτελούν µέλη αγροτικής οικογένειας  

• ανήκει ή δεν ανήκει σε οικισµό ΟΠΑΑΧ (Βλέπε Παράρτηµα ΙV του Οδηγού). 

• Έλαβα σαφή γνώση του περιεχοµένου του συνηµµένου στην προκήρυξη 
παραρτήµατος µε τίτλο «Κριτήρια ∆ιαχωρισµού» 

• Η επιχείρηση δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλειστικής χρηµατοδότησης 
έργων από το ΕΓΤΑΑ και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το παρόν πρόγραµµα του 
ΕΤΠΑ. 

• Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου µετά την ένταξη του 
έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα 
δηµόσια χρηµατοδότηση. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

∆ήλωση στοιχείων σχετικά µε την ιδιότητα ΜΜΕ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
παραρτήµατος ΙΙ, του Οδηγού. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Προσφορές-προτιµολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισµό. 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένες µε αύξοντα αριθµό προκειµένου 
να υπάρχει η ευκολία συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής της 
πρότασης για το σχετικό πεδίο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηµατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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σχεδίου. Επίσης ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση  να συνάψει σύµβαση µε τους 
όποιους µελετητές χρησιµοποιήσει, την οποία υποχρεούται να καταθέσει στην 
εφορία. 

Σε περίπτωση δανεισµού επιστολή της Τράπεζας για την καταρχήν εξέταση και 
θετική εκτίµηση της πρότασης για χρηµατοδότηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τεκµήρια για τη δυνατότητα καταβολής της ίδιας συµµετοχής (π.χ. κερδοφορία 
επιχείρησης, διαθέσιµα µετόχων, έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά, µέσο 
εξαµηνιαίο υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασµού, οµόλογα, µετοχές, και εν γένει 
άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής συνοδευόµενο από σχετική αίτηση και 
τυπωµένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής  της πρότασης. Σε περίπτωσης 
διαφοροποίησης των αναγραφόµενων στοιχείων υπερισχύει η ηλεκτρονική 
υποβολή. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 

5.ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Περιγραφή ∆ικαιολογητικού 

 

 

 
+ Προσθήκη γραµµών για επιπλέον δικαιολογητικά 
 

 


