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ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

A) Ενίσχυση της δηµιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία 

καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη / κατοχυρωµένη αλλά µη εισέτι εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία,  σε 

επιχειρηµατική καινοτοµία. 

B) Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή της 

εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή 

τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Καινοτοµία  

Για τις ανάγκες του παρόντος νοείται ως η ανανέωση και η διεύρυνση του φάσµατος προϊόντων και υπηρεσιών 

και των συναφών αγορών, η καθιέρωση νέων µεθόδων σχεδιασµού, παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής, η 

εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τις δεξιότητες του 

εργατικού δυναµικού, καλύπτει δε τέσσερις τύπους καινοτοµίας: καινοτοµία προϊόντος, καινοτοµία διεργασιών, 

καινοτοµία  µάρκετινγκ, οργανωτική καινοτοµία. 

Καινοτοµικές 

∆ραστηριότητες 

Όλα τα επιστηµονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονοµικά και εµπορικά βήµατα που οδηγούν ή αποβλέπουν 

στην εφαρµογή καινοτοµιών.  

Μία καινοτοµία στο προϊόν θεωρείται ως εφαρµοσµένη όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στην αγορά. 

Μία καινοτοµία στη διεργασία, στο µάρκετινγκ ή στην οργάνωση θεωρείται ως εφαρµοσµένη όταν οι αντίστοιχες 

µέθοδοι εισάγονται στη λειτουργία της επιχείρησης.   

Καινοτοµία 

προϊόντος   

Η εισαγωγή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωµένα ως προς τα χαρακτηριστικά ή 

τη σκοπούµενη χρήση τους. Περιλαµβάνει ουσιώδεις βελτιώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά, εξαρτήµατα και 

υλικά, ενσωµατωµένο λογισµικό, φιλικότητα ως προς τον χρήστη ή άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά.  

Η καινοτοµία στο προϊόν µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση νέας γνώσης ή τεχνολογιών ή µπορεί να βασίζεται σε 

νέες χρήσεις ή συνδυασµούς υφιστάµενης γνώσης ή τεχνολογιών. 

Καινοτοµία 

διεργασιών  

 

Η εφαρµογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής ή διανοµής. Περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές 

στις τεχνικές, τον εξοπλισµό και / ή το λογισµικό.  

Ελάσσονες αλλαγές ή βελτιώσεις, αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ή της ικανότητας παροχής υπηρεσιών 

µέσω της προσθήκης µεταποιητικών ή εφοδιαστικών συστηµάτων που είναι παρόµοια µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται ήδη, η παύση χρησιµοποίησης µιας διεργασίας, η απλή επανατοποθέτηση κεφαλαίων ή 

επέκταση, οι αλλαγές που απορρέουν από αλλαγές στις τιµές των συντελεστών, η προσαρµογή στις ανάγκες του 

χρήστη, οι τακτικές εποχικές και άλλες κυκλικές αλλαγές, η εµπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, 

δεν θεωρούνται καινοτοµίες.  

Καινοτοµία στο 

µάρκετινγκ 

  

Η εφαρµογή µίας νέας µεθόδου µάρκετινγκ που αφορά σηµαντικές αλλαγές στη σχεδίαση του προϊόντος ή τη 

συσκευασία του, την τοποθέτηση του προϊόντος, την προώθηση ή την τιµολόγησή του.  

Οι εποχικές, τακτικές και άλλες αλλαγές ρουτίνας σε εργαλεία µάρκετινγκ δε θεωρούνται καινοτοµίες. Ουσιώδεις 

αλλαγές στη σχεδίαση ή τη συσκευασία ενός προϊόντος που βασίζονται σε µία µέθοδο µάρκετινγκ η οποία έχει 

χρησιµοποιηθεί από την εταιρεία για άλλα προϊόντα, δε θεωρούνται καινοτοµίες. Η χρήση υφισταµένων µεθόδων 

µάρκετινγκ που έχουν ως στόχο µια νέα αγορά, δε θεωρούνται καινοτοµίες. 

Οργανωτική 

καινοτοµία 

Η εφαρµογή νέων οργανωτικών µεθόδων στις επιχειρηµατικές πρακτικές της εταιρείας, στην οργάνωση του 

χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. Οι αλλαγές στις επιχειρηµατικές πρακτικές, στο χώρο εργασίας ή τις 

εξωτερικές σχέσεις που βασίζονται σε οργανωτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται ήδη στην επιχείρηση, οι 

αλλαγές στη διοικητική στρατηγική της επιχείρησης, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η παύση χρήσης µιας 

διεργασίας, η απλή επανατοποθέτηση κεφαλαίων ή η επέκταση, οι αλλαγές που απορρέουν από αλλαγή στις 

τιµές των συντελεστών, η προσαρµογή στις ανάγκες του χρήστη, οι τακτικές εποχικές και άλλες κυκλικές 

αλλαγές, η εµπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, δεν θεωρούνται καινοτοµίες. 



 

QMS – ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6 – ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 210 6127827 - Email: info@qms.gr 
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2011 VER. 2 - ΣΕΛ. 2/2 

Οικολογική 

Καινοτοµία 

Κάθε µορφή καινοτοµίας που στοχεύει σε σηµαντική και αποδείξιµη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της 

βιώσιµης ανάπτυξης, µέσω του περιορισµού των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή της επίτευξης πιο αποδοτικής 

και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω, το πρόγραµµα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηµατικών προτάσεων µε τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Α. Καινοτοµία :  

ι) Επιστηµονική ή/και Τεχνολογική: αξιοποίηση επιστηµονικής ή / και τεχνολογικής φύσεως ιδέας, πρωτότυπης λύσης 

προβλήµατος, ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων γνώσεων ή/και τεχνολογιών. 

ιι) Μη-Τεχνολογική: εφαρµογή µιας  καινοτόµου ιδέας ή εφαρµογή γνώσης µη τεχνολογικού χαρακτήρα ή καινοτοµικός 

συνδυασµός καλώς καταγεγραµµένης και υφιστάµενης γνώσης, που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την 

ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης ή της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή δύναται να 

περιλαµβάνονται οι καινοτοµίες διεργασιών και κατά περίπτωση οι οικολογικές καινοτοµίες υπό τους όρους, περιορισµούς 

και προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω (βλέπε πίνακα επεξήγησης όρων και συντµήσεων).  

ιιι) Γίνονται δεκτές και αξιολογούνται προτάσεις/επενδυτικά σχέδια οργανωτικής καινοτοµίας ή/και καινοτοµίας marketing 

υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαµβάνουν / συνδυάζονται και µε καινοτοµίες προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών.  

Β. Υψηλή ποιότητα επιχειρηµατικής οµάδας (παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηµατικό ταλέντο, υψηλό  / κατάλληλο 

µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του αντικειµένου κ.τ.λ.) 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Παράλληλα µε την ενίσχυση καινοτοµικών ιδεών το πρόγραµµα επιδιώκει:  

1. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόµενες αγορές ανοικτού ανταγωνισµού και θετικών προοπτικών.  Ενίσχυση 

ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές.  

2. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την 

εγχώρια ή / και διεθνή αγορά. 

3. Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία 

4. Αξιοποίηση αποτελεσµάτων συνεργασίας / συνέργιας µε ερευνητικά ή ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ή / και επιχειρηµατικούς 

εταίρους.  

5. ∆ηµιουργία απασχόλησης σε  θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.  

6. ∆ηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηµατίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηµατικά 

σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες µία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της 

επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα. 

Υπογραµµίζεται ότι: 

• Η υψηλή ένταση γνώσης υπό µορφή π.χ. κατοχής κατοχυρωµένης τεχνογνωσίας,  πατέντας κτλ, η ύπαρξη 

δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, οι συνεργασίες µε ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα, εάν υπάρχουν θα 

συνεκτιµηθούν θετικά, αλλά δεν αποτελούν απαραίτητες και δεσµευτικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα.   

• Η έννοια της καινοτοµίας και του καινοτοµικού γενικά, νοείται και αξιολογείται κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο Ελληνικής 

επικράτειας.   

• Οι επιλέξιµοι φορείς δεν είναι απαραίτητο να έχουν εµπειρία από επιστηµονική έρευνα ή διαδικασίες τεχνολογικής 

ανάπτυξης αλλά να διαθέτουν γνώση και εµπειρία στο πεδίο το οποίο επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν καθώς και 

καινοτόµες ιδέες οι οποίες µπορούν εν δυνάµει να µετασχηµατιστούν σε επιτυχηµένα προϊόντα/ 

υπηρεσίες/διαδικασίες.   

• Η υιοθέτηση και χρήση / εφαρµογή καλών επιχειρηµατικών πρακτικών αξιολογείται θετικά αλλά ∆εν αποτελεί από 

µόνη της καινοτοµία. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι για τους σκοπούς του 

προγράµµατος θα πρέπει να τεκµηριώνεται η δηµιουργική σύνθεση ή / και η «µετουσίωση» ιδεών και πρακτικών και 

να προκύπτει προστιθέµενη αξία.  


