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Σε επηά αλέξρνληαη νη λέεο πξνζθιήζεηο ηνπ ΕΣΠΑ ζην πεδίν ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πνπ ζα
αλαθνηλσζνύλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα αλακέλνληαη νη εμήο πξνζθιήζεηο:
1. Mέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ, ζα μεθηλήζεη ν β’ θύθινο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηηο ηέζζεξηο δξάζεηο
ηνπ ΕΠΑΝΕΚ πνπ αθνξνύλ:
- Ελίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
- Νενθπήο Επηρεηξεκαηηθόηεηα.
- Ελίζρπζε ηνπξηζηηθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΕ).
- Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
2. Έπεηαη ε δξάζε γηα ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κεζαίνπ κεγέζνπο, κε πξνζσπηθό
από 50 κέρξη 250 άηνκα, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 100 εθαη. επξώ. Η ελίζρπζε ζα αθνξά, θπξίσο,
ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο, πνπ πξνβάιιεηαη σο βαζηθό αίηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο.
3. Ώξηκε είλαη θαη ε δξάζε γηα ηε δηθηύσζε ησλ επηρεηξήζεσλ (δεκηνπξγία clusters, meta-clusters), κε
ζηόρν ηε δεκηνπξγία εγρώξησλ αιπζίδσλ αμίαο, κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 45 εθαη. επξώ.
4. Σύληνκα, ζα δεκνζηεπηεί επηπιένλ δξάζε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ
επέθηαζε πθηζηάκελσλ κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 240 εθαη. επξώ.
5. Θα αθνινπζήζεη ζεκαληηθή δξάζε γηα ηελ θαηνρύξσζε επξεζηηερληώλ, θξίζηκε γηα ηε ζηήξημε ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Έπνληαη δξάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε εηαηξεηώλ franchising θαη
επηρεηξήζεσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο (π.ρ. ζεαηξηθώλ). Οη δξάζεηο απηέο ζα
παξακέλνπλ αλνηρηέο, κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο.
6. Εθηόο ησλ ελλέα ζηξαηεγηθώλ ηνκέσλ ηνπ ΕΠΑλΕΚ, ζα πξνθεξπρζνύλ δξάζεηο γηα ηελ «αλαβάζκηζε
επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ησλ logistics θαη ησλ
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Επηθνηλσληώλ, θαζώο θαη γηα ην «ςεθηαθό voucher», δειαδή γηα
θνππόληα αγνξάο ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αμηνπνίεζεο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ (π.ρ. POS) από
όιεο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Κη απηέο νη δξάζεηο ζα παξακέλνπλ αλνηρηέο, κέρξη ηελ εμάληιεζε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο.
7. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζύδεπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα
ζηε ρώξα. Με δξάζε πνπ ζα αλαθνηλσζεί πνιύ ζύληνκα, ζα εληζρπζνύλ, κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό
370 εθαη. επξώ, ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθνύο θνξείο γηα ηελ πξναγσγή επελδύζεσλ ζηελ
έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία.
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