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1. Γενικά 
 

Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται σε πρωτότυπο και ένα ισόκυρο αντίγραφο, που επέχει θέση 

πρωτοτύπου, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom) µε τη χρήση MS Word XP  ή 

προγενέστερου (αν διαπιστωθεί ασυµφωνία µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το 

πρωτότυπο). 

Εκ των επισυναπτόµενων εγγράφων, µόνο το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης απαιτείται σε 

ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom) µε τη χρήση κειµενογράφου MS Word XP ή 

προγενέστερου, ενώ τα υπόλοιπα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. 

 

2. Στοιχεία / Ταυτότητα / ∆ραστηριότητες / Οικονοµική Εικόνα Νέας 
Καινοτόµου Επιχείρησης  

 

Επωνυµία Εταιρίας (και διακριτικός τίτλος) :   

∆ιεύθυνση :                                                 

                                     

∆ήµος: 

Περιφέρεια:     

    

Νοµός:     

 Πόλη :                                                         Τ.Κ. : 

∆ΟΥ :                                          

   

ΑΦΜ : ΣΤΑΚΟ∆ : 

 

2.1. Ηλικία Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης 

 

Η επιχείρηση έχει ιδρυθεί      ή είναι υπό σύσταση             

Ηµεροµηνία ίδρυσης της επιχείρησης : 

2.2. Εταιρικά Στοιχεία  Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης  

 

 

ΑΕ    ΕΠΕ  

 

Η επιχείρηση είναι µικρού µεγέθους όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 

επιχειρήσεων;  

 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  
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ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

    

 

 

Σε περίπτωση συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης σηµειώσατε την επωνυµία της 

επιχείρησης/εων  στην/ις οποία/ες συµµετέχει ή/και της/των εταιιρείας/ων που έχει ως 

µέτοχο εταίρο. Σε αντίθετη περίπτωση ο ακόλουθος πίνακας να παραµείνει κενός. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

   

   

 

 

Η νέα καινοτόµος επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως: 

Τεχνοβλαστός Spin-Off   

Τεχνοβλαστός Spin-Out   

Νέα καινοτόµος επιχείρηση που δεν ανήκει 

στις παραπάνω κατηγορίες 

 

 

Ο επόµενος πίνακας συµπληρώνεται µόνο από υφιστάµενες καινοτόµες επιχειρήσεις που έχουν 

διαθέσιµους ισολογισµούς:  

Μετοχικό κεφάλαιο :  

Κύκλος εργασιών:  

Κέρδη προ φόρων:  

 

2.3.  Νόµιµος Εκπρόσωπος Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης 

   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ.  

FAX  

E-mail  
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2.4. Υπεύθυνος Συντονισµού και Επικοινωνίας Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ.  

FAX  

E-mail  

 

2.5. Εµπειρία Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης  

 

 

α/α Πρόγραµµα / ∆ράση Τίτλος Πρ/σµός 
Ποσοστό Συµµετοχής 
Επιχείρησης (%) στο 

έργο 

Πηγή 
χρηµατοδότη

σης 
     Εθνική        

Κοινοτική    

Άλλη           

     Εθνική        

Κοινοτική    

Άλλη           

     Εθνική        

Κοινοτική    

Άλλη           

     Εθνική        

Κοινοτική    

Άλλη           
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2.6. ∆ραστηριότητες Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης (2 σελ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Σύνθεση µετοχικού κεφαλαίου Νέας Καινοτόµου Επιχείρησης 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

   

   

   

   

 Συνολική συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών / 
χρηµατοπιστωτικών φορέων (%): 
Συνολική συµµετοχή φορέων του ∆ηµοσίου 
(%): 

 

 

2.8. Συνοπτικός πίνακας οικονοµικών στοιχείων των επενδυτών / 

χρηµατοπιστωτικών φορέων (εκτός των φυσικών προσώπων) 

 

 2006 2007 2008 

Σύνολο Ενεργητικού    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Κύκλος εργασιών    

Αποτελέσµατα Χρήσης    
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3. Στοιχεία Έργου 

3.1. Περίληψη Επενδυτικού σχεδίου (2 σελ) 
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3.2. Φάσεις / Παραδοτέα / Σηµεία Ελέγχου (Ορόσηµα – Milestones) 

α/α Τίτλος Φάσης Έναρξη Λήξη α/α 
Παραδοτέα 

(Περιγραφή) 

Παραποµπή στο 
επενδυτικό σχέδιο 

(σελ.) 
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α/α Σηµείο Ελέγχου / Ορόσηµο Ηµεροµηνία 
Παραποµπή στο 
επενδυτικό σχέδιο 

 

   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

3.3. Σύνθεση της οµάδας υλοποίησης έργου 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ* 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ** 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ*** 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

Α/Μ  

ΙΠΑ ΣΕ Α/Μ 
(Ισοδύναµο 
Πλήρους 

Απασχόλησης) 

       

       

       

       

       

       

 

*Επίπεδο σπουδών: (Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό – ΕΕΠ µε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης – ΠΕ, 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – ΤΕ, ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης - ∆Ε) 

**Κατηγορία προσωπικού:1-επιστηµονικό, 2-διοικητικό, 3-τεχνικό, 4-υποστηρικτικό 

***Σχέση εργασίας 1-εξαρτηµένη 2-µη εξαρτηµένη (επι συµβάσει)  

 

3.4. Στοιχεία υπεργολάβου / υπεργολάβων 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (*) Υπεύθυνος οµάδας φορέα 
Εµπλοκή στο έργο (Αρ. 

Φάσης) 
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1 – ∆ηµόσιος Οργανισµός παραγωγής γνώσης, 2 – Επιχείρηση 

 

 

3.5. Πρόβλεψη αποτελεσµάτων επενδυτικού σχεδίου 

 

 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο ενεργητικού     

Κέρδη προ φόρων     

Κύκλος εργασιών     

Αριθµοδείκτης ειδικής 

ρευστότητας* 

    

*Αριθµοδείκτης Ειδικής (Άµεσης) Ρευστότητας = (∆ιαθέσιµο Ενεργητικό+Απαιτήσεις) / Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

 

 

4. Προϋπολογισµός – ∆ιάρθρωση ∆απανών Έργου  
 

 

 Ευρώ Ποσοστό 

Σύνολο Προϋπολογισµού της επένδυσης :   

Αιτούµενη Επιχορήγηση :   

Ιδία συµµετοχή :   

Ιδιωτική 
Συµµετοχή: 

Τραπεζικός ∆ανεισµός 
(σηµειώστε και το όνοµα 
του χρηµατοπιστωτικού 
ιδρύµατος): 

  

 

4.1. Κατανοµή του προϋπολογισµού ανά κατηγορία δαπάνης (χιλ. €.) 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (σε χιλ. ΕΥΡΩ) 
Προϋπολογισµός 

δαπάνης 

Αιτούµενη 

επιχορήγηση 

Ποσοστό της 

δαπάνης επί του 

συνολικού Π/Υ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Εδαφικές εκτάσεις    
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Κτίρια- Τεχνικά έργα    

    

    

    

Μηχανήµατα–Τεχν. εγκαταστάσεις-
Λοιπός εξοπλισµός 

   

    

    

    

Μεταφορικά µέσα    

    

    

    

Έπιπλα    

    

    

    

Ασώµατες ακινητοποιήσεις    

    

    

    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Αµοιβές προσωπικού    

    

    

    

Αµοιβές και έξοδα τρίτων    

    

    

    

Παροχές τρίτων    
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∆ιάφορα έξοδα    

    

    

    

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ενδεικτικές) 

Αµοιβές προσωπικού υψηλής 
ειδίκευσης και λοιπού προσωπικού 
υποστήριξης που θα χρησιµοποιηθεί 
για την πραγµατοποίηση ερευνητικών 
δραστηριοτήτων 

   

Αµοιβές για υπηρεσίες συµβούλων 
και άλλες ανάλογες υπηρεσίες 

   

∆απάνες αγοράς ή αποσβέσεων 
ερευνητικού εξοπλισµού 

   

∆απάνες για υπεργολάβους που θα 
υλοποιήσουν τµήµα του ερευνητικού 
έργου 

   

Μετακινήσεις / ταξίδια εσωτερικού και 
εξωτερικού για το προσωπικό 
υψηλής εξειδίκευσης που 
απασχολείται στο έργο 

   

Έξοδα προβολής των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων 

   

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης που 
σχετίζονται άµεσα µε το έργο, ως 
αποτέλεσµα της ερευνητικής 
δραστηριότητας. 

   

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

    

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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4.2. Κατανοµή του προϋπολογισµού κατ΄ έτος 

 

 2009 2010 2011 2012 

Συνολικός ΠΥ     

∆ηµόσια ∆απάνη     

Ιδία συµµετοχή      
Ιδιωτική 
συµµετοχή 

∆ανεισµός     

 

4.3. Προτεινόµενη Χρηµατοροή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

 

 Ποσό Προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

Προκαταβολή   

Α΄δόση    

Β΄δόση   

…   

…   

Αποπληρωµή   

 

4.4. Πρόβλεψη αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου Ποσό Προβλεπόµενη Ηµεροµηνία 

1
η
 αύξηση Μ.Κ.   

2
η
 αύξηση Μ.Κ.   

3
η
 αύξηση Μ.Κ.   

 

4.5. Στοιχεία εξοπλισµού / παγίων που θα αποκτηθούν 

 

α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία 
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4.6. Αποσβέσεις παγίων 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ 

ΑΞΙΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (*) 
ΠΟΣΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

     

     

     

     

* Σε έτη ή µήνες κατά περίπτωση (να αναφέρεται η χρονική µονάδα). 

5. ∆είκτες Παρακολούθησης Έργου 
 

∆είκτης Τιµή 
Παραποµπή στο 

επενδυτικό σχέδιο (Αρ. 
σελ. ) 

Αριθµός συµµετοχών εταιρειών υψηλού 
επιχειρηµατικού κινδύνου στο µετοχικό 
κεφάλαιο της επιχείρησης 

  

Αριθµός εναλλακτικών χρηµατοδοτικών 
µέσων που θα προσελκύσει η επιχείρηση 
πέραν της παρούσας ενίσχυσης 

  

Συνολικές δαπάνες Έρευνας και Καινοτοµίας   

Ιδιωτικές δαπάνες Έρευνας και Καινοτοµίας   

Αριθµός νέων θέσεων εργασίας   

Αριθµός νέων θέσεων εξειδικευµένης 
εργασίας 

  

Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που θα 
αξιοποιηθούν 

  

Αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που θα 
προκύψουν 

  

Συµµετοχή σε δίκτυα συνεργασιών ΝΑΙ      ΟΧΙ   

Αριθµός νέων προϊόντων  / διεργασιών / 
διαδικασιών για την επιχείρηση 

  

Αριθµός νέων προϊόντων  / διεργασιών / 
διαδικασιών για την αγορά (εγχώρια) 

  

Αριθµός νέων προϊόντων  / διεργασιών / 
διαδικασιών για την αγορά (διεθνή) 

  

Αριθµός προϊόντων / διεργασιών / 
διαδικασιών που θα εξάγονται 

  

Θα γίνει αξιοποίηση νέων πράσινων µορφών 
ενέργειας? 

ΝΑΙ      ΟΧΙ   

Αριθµός προϊόντων / διεργασιών / 
διαδικασιών που θα αναπτυχθούν και που 
χαρακτηρίζονται ως φιλικές προς το 
περιβάλλον 
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6. Προτεινόµενη  ∆οµή Επενδυτικού σχεδίου 
 

 

1.  Όνοµα της επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας. 
2. Μετοχική Σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής των διαφόρων µερών, νοµικών και 

φυσικών προσώπων  στο Μ.Κ. της επιχείρησης 
3. Αντικείµενο προς εκµετάλλευση. Καινοτόµα προϊόντα ή καινοτόµες διεργασίες και 

διαδικασίες που θα παράγει/υλοποιήσει η επιχείρηση 
4. Παρουσίαση και τεκµηρίωση της καινοτοµικότητας του  προϊόντος ή της διεργασίας 

ή της  διαδικασίας.   
5. Αναλυτική περιγραφή της έρευνας για το συγκεκριµένο ερευνητικό αποτέλεσµα 

όπου θα αναφέρονται  το προς εµπορική εκµετάλλευση προϊόν ή η διεργασία ή η 
διαδικασία, σε περίπτωση τεχνοβλαστών σε ποιο εργαστήριο ∆ηµόσιου 
Οργανισµού Παραγωγής Γνώσης ή σε ποια επιχείρηση παράχθηκε, από πού 
χρηµατοδοτήθηκε αν χρηµατοδοτήθηκε η ερευνητική οµάδα και µε τι 
προϋπολογισµό, στόχος και αποτέλεσµα της έρευνας, ποιοι συµµετείχαν στην 
ερευνητική δραστηριότητα, σχετικές δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή ερευνητικά/ 
επιστηµονικά περιοδικά, τυχόν ύπαρξη αναφορών – παραποµπών (citations) άλλων 
ερευνητών στη συγκεκριµένη ερευνητική δραστηριότητα ή  από ποια άλλη πηγή 
προµηθεύτηκε το προς αξιοποίηση «πεοϊόν). 

6. ∆ίπλωµα / διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την 
περίπτωση που αυτό περιλαµβάνεται στην πρόταση. Σε περίπτωση που η 
διαδικασία δεν έχει περατωθεί, να γίνει περιγραφή της σχετικής διαδικασίας που έχει 
ήδη αναληφθεί και να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα. 

7. Βιοµηχανικές, αισθητικές και εµπορικές προδιαγραφές του προϊόντος ή της 
διεργασίας ή της διαδικασίας. 

8. Σε ποιο σηµείο βρίσκεται η έρευνα/τεχνολογία/τεχνογνωσία για το αντίστοιχο 
αντικείµενο /στόχους σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

9. Ανάλυση της Αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: 
 • ∆υναµική της σχετικής αγοράς και εµπόδια εισόδου σε αυτήν 
 • Περιγραφή των πελατών-στόχων 
 • Υπάρχουσα και προβλεπόµενη ζήτηση για το προϊόν/διεργασία/διαδικασία 

(αποτελέσµατα έρευνας αγοράς) 
 • Κύκλος ζωής των προϊόντος / διεργασίας/ διαδικασίας και τεχνολογικός 

κίνδυνος που ενέχει η συγκεκριµένη επενδυτική πρόταση από ενδεχόµενη 
υποκατάσταση στο µέλλον 

 • Τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και η θέση - µερίδια αγοράς- των 
βασικών ανταγωνιστών 

 • Χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής. 
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ και τιµολογιακή πολιτική 
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, δηλαδή συγκριτικά οφέλη που προκύπτουν 

για    τον πελάτη-δυνητικό χρήστη σε σχέση µε τις αντίστοιχες διαθέσιµες 
επιλογές  στην αγορά. 

 Σύστηµα πωλήσεων και διανοµής 
10. ∆ιοικητική  και Επιστηµονική Οµάδα: 
 • Σύνθεση της Επιστηµονικής οµάδας  
 • Σύνθεση της ∆ιοικητικής οµάδας 
 • Εµπειρία σε επιχειρηµατικά σχήµατα 
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 • Περιγραφή των προσόντων κάθε θέσης εργασίας (job description) και 
ανάλυση µισθών προσωπικού  

 • Οργανόγραµµα της εταιρείας  
 • Τεκµηριωµένη ανάλυση σχετικά µε τις δηµιουργούµενες νέες θέσεις 

απασχόλησης στην επιχείρηση και ιδιαίτερα σε εξειδικευµένο επιστηµονικό 
και τεχνικό προσωπικό. 

11. Αναλυτικό οικονοµικό σχέδιο-Εκτιµώµενοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης και 
χρηµατοροές σε ετήσια βάση – για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε την 
περίοδο ενίσχυσης µέσω της παρούσας δράσης και σε δεύτερο πίνακα ανάλυση 
3ετίας ή µέχρι του «νεκρού σηµείου» (Break Even Point) πέραν του οποίου θα 
υπάρχει κερδοφορία, εάν αυτό δεν προβλέπεται να συµβεί εντός 3ετίας. 

12. Στρατηγική Ανάπτυξης για το διάστηµα µετά το τέλος της χρηµατοδότησης, βασικές 
παραδοχές και κίνδυνοι 

13. Φάσεις και χρόνος υλοποίησης (project management) του επενδυτικού σχεδίου 
14. Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και γραµµών παραγωγής 

(υφιστάµενων και προβλεπόµενων), συνοδευµένα από πρωτότυπες προσφορές, 
προτιµολόγια και prospectus ενός ή περισσοτέρων προµηθευτικών ή 
κατασκευαστικών οίκων για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και 
κατά κατηγορία σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα Οδηγό 
Εφαρµογής επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών  

15. Στην περίπτωση που προβλέπεται αγορά οικοπέδου, θα πρέπει να προσκοµιστούν 
τοπογραφικό διάγραµµα του προς αγορά οικοπέδου, όροι δόµησης και βεβαίωση 
αρτιότητας από µηχανικό, προσύµφωνο αγοράς 

16. Περιληπτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και στην αγγλική γλώσσα 
17. Κοινωνικές ωφέλειες του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου 
18. Ένα ή περισσότερα σηµεία ελέγχου / ορόσηµα (milestones). Αυτά τα σηµεία 

ελέγχου συνδέονται µε θεµελιώδη για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου 
ενδιάµεσα παραδοτέα. Ανάλογα µε την πορεία του έργου µέχρι αυτά τα σηµεία 
ελέγχου λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις από την επιχείρηση για τον τρόπο 
συνέχισης των έργων, τα οποία ενδεχοµένως να οδηγούν και σε τροποποιήσεις των 
επενδυτικών σχεδίων (ενότητα 14).     
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7. Συνηµµένα Έγγραφα 
 

1. Συµπληρωµένο έντυπο υποβολής πρότασης στην παρούσα δράση 

2. Επιχειρήσεις που είναι «υπό σύσταση»:  
(α) σχέδιο καταστατικού σύστασης εταιρείας  
(β) υπεύθυνη δήλωση µη µεταβολής του σχεδίου καταστατικού µετά την έγκριση 
του επενδυτικού σχεδίου  
(γ) τα καταστατικά αρχικής σύστασης των µετεχουσών εταιριών  
(δ) οι τελευταίοι ισολογισµοί των µετεχουσών εταιριών και των συνδεδεµένων ή 
συνεργαζοµένων µε αυτή επιχειρήσεων µέχρι τριετίας, αν είναι διαθέσιµοι  

3. Υφιστάµενες επιχείρησης:  
(α) καταστατικό ίδρυσης της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (µε τις 
σχετικές δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ) 
(β) καταστατικό αρχικής σύστασης των µετεχουσών εταιριών στο µετοχικό 
κεφάλαιο της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις τους (συνυποβάλλονται τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ)  
(γ) Οι τελευταίοι ισολογισµοί της επιχείρησης, των µετεχουσών εταιριών και των 
συνδεδεµένων ή συνεργαζοµένων µε αυτή επιχειρήσεων µέχρι τριετίας, αν είναι 
διαθέσιµα  

4. Περίπτωση τεχνοβλαστού Spin-Οff:  
α) Σύµβαση-συµφωνητικό καταµερισµού των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης µε το 
∆ηµόσιο ή άλλο Οργανισµό Παραγωγής Γνώσης 
β) Σύµβαση-συµφωνητικό καταµερισµού  πνευµατικών δικαιωµάτων µεταξύ όλων 
των ερευνητών, όπου απαιτείται  
γ) Σύµβαση-Συµφωνητικό εκχώρησης των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης από τους 
ερευνητές στον τεχνοβλαστό 

5. Περίπτωση τεχνοβλαστού Spin-Out:  
Σύµβαση-συµφωνητικό µεταξύ των αρµόδιων διοικητικών οργάνων της 
επιχείρησης προέλευσης και του τεχνοβλαστού.  

6. Επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης 

7. Συµπληρωµένο υπόδειγµα δήλωσης της εταιρείας σχετικά µε τον αν κρίνεται 
ως µικρή συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση.  

8. Έγκριση τράπεζας για τη χορήγηση δανείου χρηµατοδότησης της επένδυσης, 
αν αυτό προβλέπεται 

9. Τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση 
από τους µετόχους/εταίρους–επενδυτές: 

Α) Για µεν τα φυσικά πρόσωπα µε εξαµηνιαία κίνηση τραπεζικού 
λογαριασµού. 
Β) Για δε τα νοµικά πρόσωπα µε αποτελέσµατα ισολογισµών και 
αποθεµατικά τελευταίας τριετίας. 
Γ)Εναλλακτικά για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής φυσικών προσώπων 
µπορεί να προσκοµιστεί και συµφωνία µετόχων µε την οποία άλλο νοµικό 
ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην επιχείρηση θα δεσµεύεται να 
καλύψει την ιδία συµµετοχή. Η συµφωνία µετόχων υποβάλλεται µε τη 
µορφή ιδιωτικού συµφωνητικού. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 υπογραµµένη από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του υποψήφιου αναδόχου όπου θα αναφέρονται: 
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I.Η µη πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων στο επενδυτικό σχέδιο επενδυτικών 
δαπανών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της 
πρότασης στην παρούσα δράση. 
II.Ότι το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ή µέρος αυτού, δεν έχει υπαχθεί ή δεν 
έχει υποβληθεί προς υπαγωγή , ούτε και πρόκειται µελλοντικά  να υπαχθεί ή να 
υποβληθεί προς υπαγωγή,  για την παροχή ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ, τον 
αναπτυξιακό Νόµο 3299/04, ή από άλλη πηγή. 
III.Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ιδία συµµετοχή στο επενδυτικό σχέδιο και θα 
χρηµατοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης. 
ΙV.Ότι το κτίριο, (αν περιλαµβάνεται σχετική δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο) δεν 
έχει αποτελέσει τα τελευταία δέκα χρόνια αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής 
χρηµατοδότησης  

11. Συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης αποτελεσµάτων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συµβάσεις εκχώρησης εκµετάλλευσης 
αποκλειστικής ή µη χρήσης δικαιωµάτων που απορρέουν από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας όπου µεταξύ άλλων θα αναφέρονται οι κανόνες της άδειας 
παραχώρησης, το είδος της τεχνολογίας, οι πληρωµές, η διάρκεια της 
σύµβασης.  

12. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των συνεργαζόµενων συµβούλων 
επιχειρήσεων, νοµικών και λοιπών εµπειρογνωµόνων που θα απασχοληθούν 
στο επενδυτικό σχέδιο. Ιδιαίτερα για τις εταιρίες συµβούλων που θα 
ασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να παρουσιάζεται πλήρες επαγγελµατικό 
προφίλ (profile) και πελατολόγιο. 

13. Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικού σχεδίου, το πλήρες αρχικό επενδυτικό 
σχέδιο µε τις τροποποιήσεις του, η οµάδα έργου που το υλοποίησε, στοιχεία 
για τις πηγές χρηµατοδότησης που είχε και αποτελέσµατα που να 
τεκµηριώνουν το βαθµό εµπορικής του επιτυχίας στην αγορά.   

14. Σχέδια των συµβάσεων υπεργολαβίας (αν υπάρχουν).   

15. Έντυπο αυτοαξιολόγησης και αυτοβαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου µε 
βάση τα κριτήρια του Οδηγού Εφαρµογής  

 

 

8. Παράρτηµα (Οδηγίες Συµπλήρωσης Εντύπου) 
 

Η παρούσα αίτηση έχει διαρθρωθεί σε επτά πεδία, τα οποία πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα 

µε τον Οδηγό Εφαρµογής και µε πληροφορίες που περιέχονται στο Καταστατικό της νέας 

καινοτόµου επιχείρησης (εφεξής «επιχείρηση»), στο επενδυτικό σχέδιο και στα υπόλοιπα 

επισυναπτόµενα έγγραφα. 

 Η συµπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του Νόµιµου εκπροσώπου στο τέλος του εντύπου είναι 

απαραίτητη για να ενταχθεί η πρόταση στην διαδικασία αξιολόγησης. 

Πιο αναλυτικά: 

Ενότητα 2: παρουσιάζει την ταυτότητα της επιχείρησης και θα χρησιµοποιηθεί για την 

κωδικοποίηση της πρότασης και για την επικοινωνία της ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ µε τους ενδιαφερόµενους.  

 Ενότητα 2.1 Σε ότι αφορά στην ηλικία της επιχείρησης¨, σε περίπτωση που η επιχείρηση 

λειτουργεί πλέον των 6 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής του παρόντος εντύπου, η πρόταση 

θεωρείται αυτοµάτως µη επιλέξιµη για ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.  
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Ενότητα 2.2: Σε ότι αφορά στα εταιρικά στοιχεία της επιχείρησης, σε περίπτωση που η επιχείρηση 

δεν έχει τη µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ ή δεν είναι µικρού µεγέθους όπως αυτό ορίζεται σύµφωνα µε τη 

σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών 

και των µεσαίων επιχειρήσεων θεωρείται αυτοµάτως µη επιλέξιµη για ενίσχυση στο πλαίσιο της 

παρούσας δράσης. Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη ή 

συνδεδεµένη πρέπει να εξετάζεται µε προσοχή η προαναφερθείσα σύσταση διότι µπορεί η 

επιχείρηση να µην εµπίπτει τελικά στον ορισµό της µικρής επιχείρησης. 

Ενότητες 2.3-2.4: Τα πρόσωπα που προτείνονται θα διατηρήσουν την ιδιότητά τους µέχρι την 

έναρξη της φάσης διαπραγµάτευσης, σε περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί. Εκεί, έπειτα από τη 

διαπραγµάτευση µε την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ, αναµένεται είτε να παραµείνουν είτε να αντικατασταθούν 

από νέα.   

Ενότητα 2.5:  Σχετικά µε την εµπειρία της επιχείρησης, αναφέρονται τυχόν χρηµατοδοτήσεις που 

έχει λάβει η επιχείρηση από ιδρύσεώς της. Σε περίπτωση τεχνοβλαστου spin-off ή spin-out 

συµπληρώνονται αντίστοιχα δεδοµένα του φορέα προέλευσης. Ο χαρακτηρισµός µιας επιχείρησης 

ως τεχνοβλαστού spin-off ή spin-out γίνεται σύµφωνα µε το κεφ. 5 του Οδηγού εφαρµογής,   

Ενότητα 2.6: Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της επιχειρήσης θα πρέπει εκτός από τις τυπικές 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται συνοπτικά στο καταστατικό της επιχείρησης να 

παρουσιάζεται τεκµηρίωση ενδιαφέροντος και σύνδεση των δραστηριοτήτων αυτών µε το 

προτεινόµενο έργο. Σε περίπτωση µάλιστα τεχνοβλαστών spin-out να γίνεται ανάλογη ανάλυση και 

των βασικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης προέλευσης του τεχνοβλαστού.  

Ενότητα 2.7: O πίνακας συµπληρώνεται τόσο για υφιστάµενες όσο και για υπό σύσταση εταιρείες 

από το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού της επιχείρησης, αντίστοιχα. Παρουσιάζει υπό 

µορφή πινάκων τη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου, ή µεριδίων σε περίπτωση που η εταιρία έχει 

µορφή ΕΠΕ και τα ποσοστά των µετόχων ή εταίρων.  

Ενότητας 2.8: Ο πίνακας επαναλαµβάνεται όσες φορές απαιτείται για την κάλυψη όλων των 

επενδυτών. 

Ενότητα 3: Παρουσιάζεται συνοπτικά ο τρόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ενότητα 3.1:  Παρουσιάζεται περίληψη του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλει προς αξιολόγηση 

η επιχείρηση. Σε αυτή την περίληψη πρέπει να δίνεται έµφαση στα στοιχεία καινοτοµικότητας του 

επενδυτικού σχεδίου, στην παρουσίαση της κεντρικής ιδέας και την προέλευση αυτής, στα κύρια 

αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου και στη διείσδυση που θα έχουν τα αποτελέσµατα αυτά στη 

διεθνή αγορά.  

Ενότητα 3.2: Πρέπει να συµπληρώνεται κατ’ απόλυτη αντιστοίχιση  µε το προτεινόµενο 

επενδυτικό σχέδιο. Ειδικά στα σηµεία ελέγχου πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή και βαρύτητα 

διότι συνδέονται µε θεµελιώδη για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου ενδιάµεσα παραδοτέα. 

Ανάλογα µε την πορεία του έργου µέχρι αυτά τα σηµεία ελέγχου, λαµβάνονται σηµαντικές 

αποφάσεις από την επιχείρηση για τον τρόπο συνέχισης των έργων, τα οποία ενδεχοµένως να 
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οδηγούν και σε τροποποιήσεις των επενδυτικών σχεδίων. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

υποβαθµιστεί η καινοτοµικότητα του επενδυτικού σχεδίου και η ικανότητα διείσδυσής του στην 

αγορά. 

 Ενότητα 3.3 Ο πίνακας µε την σύνθεση της οµάδας εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει το 

προσωπικό της επιχείρησης που θα χρεωθεί στο έργο καθώς και πάσης φύσεως, συµβούλους – 

εµπειρογνώµονες, νοµικούς  κλπ. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσδιορισθεί τα πρόσωπα θα 

πρέπει να αναφέρεται  η  ειδικότητα τους και η ιδιότητα µε την οποία συµµετέχουν στο έργο. Η 

δαπάνη ανά ανθρωποµήνα και το Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης καταγράφονται ενδεικτικά 

και δεν είναι δεσµευτικά αλλά διαµορφώνονται οριστικά κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης του 

έργου. Η  

Ενότητα 3.4: Aφορά µόνο σε νοµικά πρόσωπα και όχι σε φυσικά πρόσωπα τα οποία 

επισηµαίνεται ότι περιλαµβάνονται στον πίνακα της Ενότητας 3.2. 

Ενότητα 3.5: Παρουσιάζονται ενδεικτικά οι προβλέψεις για κάποιους βασικούς αριθµοδείκτες του 

έργου. Αναλυτική χρηµατοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνεται ως ενότητα του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Ενότητα 4.1: Παρουσιάζεται η διάρθρωση των δαπανών του έργου, συνολικά, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο επισυναπτόµενο επενδυτικό σχέδιο. Σε ότι αφορά στην κατηγορία δαπανών 

έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από της αναφερθείσες µπορούν να υποβληθούν και άλλες 

προτεινόµενες δαπάνες.   

Ενότητα 4.2:  Tα ποσά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και σε περίπτωση που δεν αναλωθούν 

όλα το προβλεπόµενο έτος µεταφέρονται αυτοµάτως στο επόµενο). 

Ενότητες 4.3-4.4:  Πρέπει να συµπληρωθούν µε βάση τον προτεινόµενο τρόπο καταβολής που 

περιγράφεται στην Ενότητα 16 του Οδηγού Εφαρµογής. Σε περίπτωση εγκρίσεως του έργου, δεν 

είναι δεσµευτικές για την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ και θα πάρουν την οριστική τους µορφή κατά τη φάση της 

διαπραγµάτευσης. 

Ενότητα 4.5: Ο πίνακας αυτός τόσο ως προς τις τιµές όσο και τις προβλεπόµενες ποσότητες θα 

αναπροσαρµόζεται αυτοµάτως στα νέα δεδοµένα τιµών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του 

έργου. Π.χ. αν στην ίδια συνολική τιµή µπορεί µελλοντικά να γίνει προµήθεια τεσσάρων αντί τριών 

εκτυπωτών ανάλογης τεχνολογίας και προδιαγραφών δε θα θεωρείται ότι υπάρχει ασυµφωνία µε 

την παρούσα αίτηση. 

Ενότητα 4.6: Η αποτύπωση των αποσβέσεων παγίων γίνεται µε βάση τους υφιστάµενους 

λογιστικούς κανόνες που επιλέγει να εφαρµόσει η επιχείρηση. 

Ενότητα 5: Παρουσιάζονται ποσοτικοί / ποιοτικοί δείκτες βάσει των οποίων θα γίνει η τελική 

αποτίµηση της επιτυχίας του έργου κατά την παραλαβή του. Η πρόβλεψη της τιµής των δεικτών 

αυτών πρέπει να αιτιολογείται µε παραποµπή σε αντίστοιχη ανάλυση στο επενδυτικό σχέδιο.  

Επισηµαίνεται ότι η εύρεση αντιφάσεων ή ανακολουθιών µεταξύ των στοιχείων που θα 

παρουσιασθούν στην παρούσα αίτηση και των επισυναπτόµενων εγγράφων θα οδηγήσει στον 
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χαρακτηρισµό της πρότασης ως ελλιπούς και θα ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από τον Οδηγό 

Εφαρµογής, διαδικασία, (Ενότητα 11). 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Ο ανάδοχος δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω καθώς και τα συνηµµένα σ’ αυτή την αίτηση, 

είναι ακριβή. Αν πριν από την επιχορήγηση ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προκύψει 

κάποια µεταβολή, ο ανάδοχος θα ειδοποιήσει αµέσως την ΕΥΣΕ∆/ΕΤΑΚ αναφέροντας την αιτία 

της αλλαγής. 

       Αθήνα, 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της εταιρείας 

 

      (Όνοµα, τίτλος, υπογραφή, σφραγίδα) 

 


