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ΝΕΟΦΥΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 

Νέα δράση για ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων 
 

Στο πρώτο τρίµηνο του 2017 εκτιµάται ότι θα ανακοινωθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης για 
τη δράση "ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων και 
καινοτοµικών ιδεών" (Τεχνοβλαστοί Startup- Spin-off / Spin-out). 
 
Αντικείµενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και 
από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές µε ανάγκη υποστήριξης για την εµπορική 
αξιοποίηση/εµπορευµατοποίηση ώριµων ερευνητικών αποτελεσµάτων και καινοτόµων ιδεών. 
 
Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της δηµιουργίας, 
καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόµων επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων µέσα από την αξιοποίηση 
υφιστάµενων ή νέων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας µε δυνατότητες 
εµπορικής εκµετάλλευσης, την 
εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών 
σχεδίων και την αξιοποίηση της 
γνώσης που παράγεται από ερευνητές, 
επιστήµονες και από νέες δυναµικές 
επιχειρήσεις µε καινοτόµες 
δραστηριότητες. Η δράση αυτή αναµένεται να 
συµβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόµων και 
εξελιγµένων (βελτιωµένων) προϊόντων και 
υπηρεσιών, υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε σκοπό τη 
δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χώρας 
στους επιλεγέντες τοµείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές. 
 
Θεµατικά, η δράση θα εστιάσει στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες σε συγκεκριµένους 
Θεµατικούς Τοµείς και ειδικότερα στις επιστηµονικές υπο-περιοχές που έχουν προκύψει από τη 
διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης που συντονίζουν οι συµβουλευτικές οµάδες των αντίστοιχων 
Πλατφορµών Καινοτοµίας της ΓΓΕΤ. 
 
Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω (ενδεικτικά): 
• κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης 
• µελέτες επιχειρηµατικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, µε έµφαση στην τεκµηρίωση της 
οικονοµικής βιωσιµότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης 
• έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας 
• υποστήριξη σε θέµατα συµβάσεων µεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, 
καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων 
• ενέργειες διασύνδεσης µε δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο 
εξωτερικό, ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και 
εκθέσεις 
• κόστος και νοµική υποστήριξη δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση 
φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδροµές διατήρησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 
 
∆υνητικοί δικαιούχοι, θα είναι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και 
υφιστάµενες προς υποστήριξη. 
 
Προϋπολογισµός ∆ράσης 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ (δηµόσια δαπάνη) και ο 
συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ. 
Ο χρόνος υλοποίησης των προγραµµάτων θα είναι 24-30 µήνες. 

 


