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1. Προγράμματα επενδυτικών ενισχύσεων μέσω ΕΣΠΑ 

 

Δράσεις 

 

Κεφάλαια  Χρονοδιάγραμμα Που θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Στόχευση 

(ποιους αφορά) 

«Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα»  

 

  30 εκ €  H υποβολή 
επενδυτικών σχεδίων 
ολοκληρώνεται στις 
30/09/2011 

-Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

www.efepae.gr  

www.startupgreece.gov.gr  

www.mindev.gov.gr  

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών ή 
πολύ μικρών, καθώς και 
νεοσύστατων επιχειρήσεων να 
αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες 

«Εναλλακτικός Τουρισμός» 

 

28 εκ € 

 

Οκτώβριος 2011 -Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

www.efepae.gr  

www.startupgreece.gov.gr  

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων 
τουριστικών επιχειρήσεων 

 

http://www.efepae.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
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2. Ιδιωτικές επενδύσεις – Νέος επενδυτικός νόμος 

«ICT4Growth»  
 
 
 

120 εκ € Οκτώβριος 2011 Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

www.startupgreece.gov.gr 

www.digitalplan.gov.gr 

 

Επιχειρήσεις που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
μέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

«Digi-mobile» 
 
 

15 εκ € Οκτώβριος 2011 Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

www.startupgreece.gov.gr 

www.digitalplan.gov.gr 

 

Μικρές και μεσαίες υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που προτίθενται να 
αξιοποιήσουν καινοτόμες 
εφαρμογές σε «έξυπνες» 
συσκευές κινητών επικοινωνιών 
και υπολογιστές-ταμπλέτες 
(tablet-pc) 

http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/
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 Κεφάλαια Χρονοδιάγραμμα Που θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Στόχευση (ποιους αφορά) 

Κατανομή πόρων: 4,2 δις € περίπου 
μέσα στο 2011 

 

Υποβολή Επενδυτικών 
Σχεδίων 

Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

www.startupgreece.gov.gr 

www.mindev.gov.gr 

www.ependyseis.gr 

 

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις 

-Νέες επιχειρήσεις 

 

 
Φοροαπαλλαγές 2011     3 δις €  

Επιδοτήσεις  2011  1,2 δις € 

1. Περιφερειακή Συνοχή 

2. Γενική Επιχειρηματικότητα 

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη 

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα 

5.Μεγάλα Σχέδια 

β’ προκήρυξη 

01/10/11 – 31/10/11 

01/07/11 – 30/09/11                                                         

Όλο το χρόνο 

 

 

http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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3. Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ) 

Δράσεις Κεφάλαια Χρονοδιάγραμμα Που θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Στόχευση 

(ποιους αφορά) 

Εγγυήσεις για επιχειρήσεις 250 εκ € 01.07.2010-28.09.2012 ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.etean.com.gr  

Εγγυήσεις σε όλες τις επιχειρήσεις 
πλην πρωτογενούς τομέα 

«Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας» 

 

1,2 δις €  Οκτώβριος 2011 ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.etean.com.gr  

Ευνοϊκή δανειοδότηση (κάτω από 
5%) των ΜμΕ που εντάσσονται 
στον Επενδυτικό Νόμο και σε 
προγράμματα του ΕΣΠΑ ή 
δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της μεταποίησης, των 
εξαγωγών, της καινοτομίας και 
των τροφίμων, της ενέργειας, της 
αφαλάτωσης, της διαχείρισης 
απορριμμάτων, του τουρισμού 
κλπ ΜΜΕ επιχειρήσεων, κυρίως 
των εξωστρεφών και των 
ενταγμένων στο νέο επενδυτικό 

http://www.etean.com.gr/
http://www.etean.com.gr/
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νόμο 

Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον»  

800 εκ € 01.02.2011-31.12.2015 Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.etean.com.gr  

Ευνοϊκή δανειοδότηση φυσικών 
προσώπων για ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών 

«Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» 

 

105 εκ €  Οκτώβριος 2011 Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.etean.com.gr  

Δανειοδότηση επιχειρήσεων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειες 

 

 

«Ταμείο Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας» 

 

450 εκ €  Οκτώβριος 2011 Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.etean.com.gr  

Δανειοδότηση αγροτικών 
επιχειρήσεων  

 

 

 

 

 

http://www.etean.com.gr/
http://www.etean.com.gr/
http://www.etean.com.gr/
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4. Ενίσχυση ΜμΕ  μέσω Ταμείου JEREMIE 

Δράσεις Κεφάλαια Χρονοδιάγραμμα Που θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Στόχευση 

(ποιους αφορά) 

 JEREMIE «Νέα 
Επιχειρηματικότητα» 

120 εκ €  Στην αγορά από  

23-02-2011 

Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank Δανειοδότηση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που έχουν 
έως και 3 χρόνια λειτουργίας και 
προσωπικό έως και 50 άτομα 

JEREMIE «Μικροδάνεια» 

 

60 εκ €  Οκτώβριος 2011 Επιλεγμένες Τράπεζες Δανειοδότηση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που έχουν 
προσωπικό έως 10 άτομα  

JEREMIE «Σχέδιο Επιμερισμού 
Ρίσκου και 
Συγχρηματοδότησης για ICT»  
 

 

180 εκ €  Οκτώβριος 2011 Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.digitalplan.gov.gr 

  

Δανειοδότηση σε επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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5. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 

Δράσεις Κεφάλαια Χρονοδιάγραμμα Που θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι 

Στόχευση 

(ποιους αφορά) 

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 140 εκ €  Σεπτέμβριος 2011 Επιλεγμένες Τράπεζες 

www.oaep.gr 

Κεφάλαια κίνησης σε εξαγωγικές 
επιχειρήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο, 
χωρίς εγγυήσεις και με μοναδικό 
προαπαιτούμενο την ασφάλιση 
στον ΟΑΕΠ 

 

 

 

 

http://www.oaep.gr/

