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Χρηματοδότηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο νέο πρόγραμμα 

«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 
 
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα 

και την Καινοτομία, που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου €80 δισ. Το 

πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία 

ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

 

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος ξεχωρίζει η πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), με έμφαση στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (SME Instrument). 

Ειδικότερα, η ενίσχυση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων από ΜμΕ θα πραγματοποιηθεί μέσα από 2 

διαδοχικές φάσεις, ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Φάση 1 - Διερεύνηση της ιδέας 
 
Πεδίο εφαρμογής: Διερεύνηση της τεχνολογικής εφικτότητας και της εμπορικής αποδοχής νέων 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, μέσα από την εκπόνηση μελετών και έρευνας. 
 
Χρηματοδότηση: €50.000, εφάπαξ. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: υπηρεσίες, έρευνες, υλικά.   
 
Διάρκεια: περίπου 6 μήνες. 
 
Παραδοτέο: Μελέτη Βιωσιμότητας, που θα περιλαμβάνει και επιχειρηματικό σχεδιασμό, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στη Φάση 2. 

Φάση 2 - Ανάπτυξη της ιδέας 
 
Πεδίο εφαρμογής: Ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας μέσα από ένα ολοκληρωμένο έργο (project) το 
οποίο υποστηρίζεται από στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο και μελέτη σκοπιμότητας. 
 
Χρηματοδότηση: έως και 70%, συνολικού προϋπολογισμού €500.000 έως €2,5 εκ. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: αμοιβές προσωπικού, εργασίες υπεργολάβου, λειτουργικές δαπάνες, έξοδα 
ταξιδιών, αποσβέσεις παγίων ή/και leasing, άμεσα συνδεδεμένες με το υλοποιούμενο σχέδιο.   
 
Διάρκεια: έως και 2 χρόνια. 
 
Παραδοτέο:  
 Καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, η οποία μπορεί να εισαχθεί στην αγορά. 
 Επιχειρηματικό σχέδιο, με ανάλυση της στρατηγικής εμπορευματοποίησης (commercialisation 

strategy) και του πλάνου εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων χρηματοδότησης. 



 
 
Σημειώνεται ότι: 
 

 Αν και δεν προαπαιτείται, η επιτυχής συμμετοχή στη Φάση 1 διευκολύνει τη συμμετοχή στη 

Φάση 2. 

 Για τη συμμετοχή στις Φάσεις 1 και 2 απαιτείται η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, βάσει 

προτεινόμενων υποδειγμάτων. 

 Η αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνει υπόψη την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, τον ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ στην 

οικονομία και την ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ του επιχειρηματικού σχεδιασμού, παράλληλα με την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

των μελών της ομάδας να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Τα επιλέξιμα κόστη θα πρέπει να είναι άμεσα συσχετισμένα και συναφή με το ερευνητικό έργο 

και να ανταποκρίνονται στο «εύλογο του κόστους». 

 
Οι προσκλήσεις για τις δύο φάσεις, τη διετία 2014-2015, έχουν προγραμματιστεί ως εξής: 
 

Φάση 1 Φάση 2 

18/06/2014 - 

24/09/2014 09/10/2014 

17/12/2014 17/12/2014 

18/03/2015 18/03/2015 

17/06/2015 17/06/2015 

17/09/2015 17/09/2015 

 
Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. αναλαμβάνει: 
 

1. την κατ’ αρχήν αξιολόγηση της καινοτομίας της ιδέας σας, 
2. τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των Φάσεων 1 & 2 του προγράμματος, 
3. την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση στα τηλέφωνα        
210 7475830-8 (κ. Βασίλης Σιέμος, κ. Αδάμ Ρεγκούζας). 


