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 ΕΣΠΑ 
 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, S3 
 
 ΕΕ, ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS 
 
 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕΠ-Κ 
 



 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ 
 
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



 Επιλέξιμες νέες ΠΜ & ΜΕ που τηρούν βιβλία Β και Γ 
κατηγορίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές 
χρήσεις μέχρι 31.12.2015 

 Δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς: 
 Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων 
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες 
 Υλικά/κατασκευές 
 Εφοδιαστική αλυσίδα 
 Ενέργεια/Περιβάλλον 
 ΤΠΕ 
 Υγεία, Φάρμακα 
 Επιδότηση 15.000 – 200.000 € 



Επιλέξιμες δαπάνες 
 Κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ: μέχρι 40 % 
 Μηχανήματα, εξοπλισμός: μέχρι 90 % 
 Άυλες δαπάνες: 100 % μέχρι 100000€ 
 Μισθολογικό κόστος: 40 % μέχρι 24000 €, 12000€ ανά ΕΜΕ και 

μέχρι 2 ΕΜΕ (δεν είναι επιλέξιμη πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθμού) 

 Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
και προστασίας περιβάλλοντος 

 Πιστοποίηση τελικών προϊόντων (πχ CE) 
 Κατοχύρωση ΔΙ 
 Τεχνική υποστήριξη σύναψης συμβάσεων με ξένες εταιρείες, 

joint ventures για νέες αγορές, νέα προϊόντα/υπηρεσίες 
 Υποβολή προτάσεων από 07.04 μέχρι 20.05.2016 στο: 

www.ependyseis.gr  

http://www.ependyseis.gr/


 Επιλέξιμες νέες ΠΜ & ΜΕ που τηρούν βιβλία Β και Γ 
κατηγορίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές 
χρήσεις μέχρι 31.12.2015 

 
 Δραστηριοποιούνται στον τουρισμό 
 
 Επιδότηση 15.000 – 150.000 € 
 
 Καλύπτει 40 % των επιλέξιμων δαπανών και φτάνει στο 50 

% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού 



Επιλέξιμες δαπάνες 
 Κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ 
 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και 

εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 
 Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
 Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης, 

ποδήλατα κλπ για εκμίσθωση 
 Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης τουλάχιστον 9 

θέσεων 
 Δαπάνες προβολής και προώθησης 



Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

 Σε επιχειρήσεις με 3 ή περισσότερες χρήσεις: τουλάχιστον 
0,5 ΕΜΕ* μισθωτής εργασίας την τριετία 2013-2015 

 Σε επιχειρήσεις με 2 χρήσεις: τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας την διετία 2014-2015 

  Μέγιστη επιδότηση 200000€ ανά τριετία (τρέχον και 2 
προηγούμενα έτη από προηγούμενο πρόγραμμα) 

 
Υποβολή προτάσεων από 29.03 μέχρι 17.05.2016 στο: 

www.ependyseis.gr 
* Ετήσια Μονάδα Εργασίας: Πλήρης απασχόληση 1 έτους (8 

ώρες εργασίας, 300 ημέρες ασφάλισης) 

http://www.ependyseis.gr/


Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 Άνεργοι πτυχιούχοι, γραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά 

την υποβολή της αίτησης 
 Φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης ασκούν δραστηριότητα συναφή με την 
επαγγελματική τους ειδικότητα, δεν έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 

 Επιδότηση για δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία νέου ή 
υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 
συναφούς με την ειδικότητα τους 



Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 Εισοδηματικά κριτήρια: Ατομικό εισόδημα μέχρι 20000 €, 

οικογενειακό, μέχρι 35000 € 
 Να μην έχει λάβει επιδότηση από 01.01.2012 και μετά, 

εκτός από κατάρτιση 
 Επιδότηση: 
 έως 25000€ για ένα άτομο 
 έως 42000€ για συνεργατικό σχήμα 2 ατόμων 
 έως 50000€ για συνεργασίες 3 ή περισσότερων ατόμων 
Χρηματοδότηση: 100 % των επιλέξιμων δαπανών 
 
Υποβολή προτάσεων από 08.03 μέχρι 15.04.2016 στο: 

www.ependyseis.gr 

http://www.ependyseis.gr/


Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 Άνεργοι πτυχιούχοι, γραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά 

την υποβολή της αίτησης 
 Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών χωρίς σχέση 

μισθωτής εργασίας που δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

 Επιλέξιμη εταιρική μορφή: 
 ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική επιχείρηση και ΚΟΙΝΣΕΠ 
 Δεν είναι επιλέξιμη η ΑΕ 
 Επιδότηση από 15000 – 60000€, (100%) 
 Να μην έχει λάβει επιδότηση από 01.01.2012 
 Επιλέξιμες δαπάνες από 17.03.2016 



Επιδότηση για σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς 
τομείς  

 
 Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων 
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες 
 Υλικά/κατασκευές 
 Εφοδιαστική αλυσίδα 
 Ενέργεια/Περιβάλλον 
 ΤΠΕ 
 Υγεία, Φάρμακα 
 



Επιλέξιμες δαπάνες 
 Εξοπλισμός (μέχρι 40 % του ΠΟΥ του Επιχ. Σχεδίου) 
 Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, 

κατάρτιση) 
 Αμοιβές τρίτων (νομικά, λογιστικά κλπ) 
 Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες 
 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις 
 Αποσβέσεις παγίων 
 Αγορά/leasing εξοπλισμού 
 Αναλώσιμα 
 Ασφαλιστικές εισφορές (επιχειρηματία, εταίρων) 
 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 
 Δαπάνες για κατοχύρωση ΔΙ 
Υποβολή προτάσεων από 17.03 μέχρι 27.04.2016 στο: 

www.ependyseis.gr 

http://www.ependyseis.gr/


1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 Άξονας προτεραιότητας: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 
 Δράση: Επιδεικτικές εφαρμογές που προωθούν την 

καινοτομίας σε τομείς της RISCrete (Αγροδιατροφή, 
Τουρισμός/Πολιτισμός, Περιβάλλον/Ποιότητα ζωής/ΚΕΤ) 

 Προϋπόθεση: Οι δράσεις να έχουν αναδειχθεί μέσω της 
διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης 
(Entrepreneurial Discovery Process, EDP) 
 

 Η παρούσα πρόσκληση ουσιαστικά αναφέρεται σε δράσεις 
σχετικά με καταδυτικό τουρισμό, όπου η διαδικασία EDP 
έχει ολοκληρωθεί 



1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 Εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με ΕΤΑΚ 
 Ευθυγράμμιση με την Περιφερειακή Στρατηγική S3 
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 Συνεργασία επιχειρήσεων ακαδημαϊκών/ερευνητικών 

ιδρυμάτων 



  
 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAMME 
(www.erasmus-entrepreneurs.eu) 

 
 Πρωτοβουλία της ΕΕ/ΓΔ Επιχειρήσεων, από το 2009 

 
 Συμμετοχή ΕΤΕΠ-Κ από 2009-2014 

 
 Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών (Young Entrepreneurs) για μετακίνηση σε 

άλλη χώρα (1-6 μήνες) δίπλα σε  Ώριμους Επιχειρηματίες Υποδοχής (Host 
Entrepreneurs) 
 

 Περισσότεροι από 50 νέοι επιχειρηματίες υποστηρίχθηκαν από το ΕΤΕΠ-Κ 
για μετακίνηση σε άλλες χώρες   

 
 Περισσότεροι από 20 Host Entrepreneurs από την Ελλάδα δέχτηκαν ξένους 

νέους επιχειρηματίες  
 
 Νέος κύκλος 2016-2017 (έναρξη 1 Φεβ. 2016, λήξη 31.01.2018) 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΕΠ-Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


IO 

ΒΗΜΑ 1: e-αίτηση 

• Έλεγχος από IO; 

• Ο HE (ΝΕ) επιβεβαιώνει 

ΒΗΜΑ 2: Matching  

• Matching  NE &   

ΒΗΜΑ 3: Σύμβαση  

• HE, NE and IOs   

• Προετοιμασία NE   

Χρηματοδότηση NE   

ΒΗΜΑ 4: Μετακίνηση  

• Διάρκεια: 1-6 μήνες 

• Υποστήριξη από τον ΙΟ του 
ΗΕ (ή ΝΕ)   

• Ολοκλήρωση 

• Υποβολή έκθεσης 

 

 

 

NE HE 

IO 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


OTMET PROJECT 

«On-Job Training Models in Europe and Training of Trainers» 
 
Χρηματοδότηση: ERASMUS+ 
Διάρκεια: 2015-2017 
Στόχος:  Ενίσχυση της μεθοδολογίας ”Work-based learning” μεταξύ 

των φοιτητών και των νέων και αύξηση της απασχόλησης 
φοιτητών στις επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στην Ευρώπη, ανάλυση 
καλών πρακτικών 

Δημιουργία ερωτηματολογίων, αποστολή σε φοιτητές, 
ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις 

Συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής στις 
χώρες μέλη του έργου (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Εσθονία, 
Λιθουανία, Πορτογαλία), εφαρμογή με τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων ιδιαίτερα από Τεχνολογικά Πάρκα. 

 



Eniochos 
Consulting  
STEP-C 
(Greece) Gabrovo Chamber of 

Commerce and Industry 
(Bulgaria) 

Chamber of Commerce and 
Industry Pécs-Baranya 
(Hungary) 

Lithuania Qvalitetas 
(Lithuania) 

 

• Institute for Work Science at 
the Ruhr-University of Bochum 
(Germany) 
• Europatriates 
 

Centro Europeo de Empresas e 
Innovatión de Murcia (CEEIM) 

JOBDEVELOPER PROJECT  
     



„Minipreneure“ concept: 
Αξιοποίηση υφιστάμενων ευκαιριών σε μια  
περιοχή για δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Πιλοτική υλοποίηση ήδη στην περιοχή 
Saarbrucken 



 
 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

 
 
 

 
saitakis@stepc.gr 
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