Βασικές Πληροφορίες για το
Πρόγραμμα
Business Innovation Greece

Αναζητείτε χρηματοδότηση ώστε να
αναπτύξετε την επιχείρηση σας;
Το πρόγραμμα “Business Innovation
Greece” μπορεί να είναι η ιδανική λύση!

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος
των EEA & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή
ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε
επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού
επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό τη
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον
ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ 15 χωρών
της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και των Δωρητριών
Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).

Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράμματος;
Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων
που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων και θα
φέρουν περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα,
υπηρεσίες και διαδικασίες.
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Τι προσφέρει το Πρόγραμμα “Business
Innovation Greece”;
Χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα κονδύλια) για τη στήριξη του
ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.
Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και
σύγχρονη τεχνολογία.
Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building).
Απλοποιημένη διαδικασία αίτησης, και επιλογή των έργων για
χρηματοδότηση μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού.
Υπεύθυνος διαχειριστής προγράμματος είναι ο οργανισμός Innovation
Norway, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανέναν ελληνικό ενδιάμεσο φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Πρόγραμμα:
Innovation Norway, Αθήνα - Υπεύθυνοι προγράμματος:
κα. Anne Lise Rognlidalen, Διευθύντρια Προγράμματος
κα. Άννα-Σοφία Μίχου, Programme Officer
κ. Θεοχάρης Αδρακτάς Ρέντης, Programme Officer

Ιστοσελίδα του Προγράμματος

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληροφορίες:
GR.innovation@innovationnorway.no
2

Τί μπορεί να αποκομίσει μία ελληνική επιχείρηση από το
Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα προσφέρει οικονομική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η
προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να κλείσει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης ούτως ώστε να
υλοποιηθούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, ή να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας
τεχνολογίας, καινούργια για την επιχείρηση).
Το Πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση
της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει
χρηματοδότηση για ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών
επιχειρήσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά τους σε έναν θετικό
κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αλλά και της ανάπτυξης των
ικανοτήτων τους).

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του
Προγράμματος;

1. Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και επαναχρησιμοποίηση»
Η πράσινη καινοτομία στη βιομηχανία αφορά διάφορους τομείς και μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων, όπως η
ανάπτυξη βελτιωμένων πράσινων προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η υιοθέτηση (μέσω των απαραίτητων
επενδύσεων) μίας πιο φιλικής προς το περιβάλλον διαδικασίας παραγωγής. Τέτοιες δράσεις δίνουν τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους μέσω της
μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πετρελαίου αλλά και μέσω της χρηστής διαχείρισης των πρώτων
υλών.
Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τον εκμοντερνισμό της βιομηχανίας, την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που
σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική και βιομάζα) και με τεχνολογίες για την
ενεργειακή αποδοτικότητα, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και την διαχείριση του νερού στα νησιά. Επιπλέον
θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν καινοτόμες πράσινες λύσεις στην βιομηχανία των τροφίμων, της
κλωστοϋφαντουργίας, των κατασκευών αλλά και της διαχείρισης αποβλήτων.

2. Γαλάζια Ανάπτυξη
Οι μεγάλες ακτογραμμές και τα πολυάριθμα νησιά της Ελλάδας παρουσιάζουν ποικίλες προκλήσεις αλλά και
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων λύσεων για τον
ναυτικό και ναυτιλιακό τομέα.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επένδυση σε θαλάσσιες υπερδομές, στον παράκτιο
και θαλάσσιο τουρισμό, στη μπλε βιοτεχνολογία και λύσεις γαλάζιας ενέργειας (αποκλείοντας ωστόσο την
παραγωγή ενέργειας), σε καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή νερού και σε λύσεις για τη μείωση των
απορριμμάτων θαλάσσης - ιδιαίτερα των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στους ωκεανούς. (Σημειώστε
ότι για την ιχθυοτροφία και την παράκτια αλιεία, το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει μόνο δράσεις έρευνας
και ανάπτυξης (R&D), αλλά όχι επενδύσεις).
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3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT)
Οι τεχνολογικές λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) δημιουργούν ευκαιρίες με δυνητικά υψηλή
καινοτομία και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ή
εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων ICT, τα οποία θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δράσεις
μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών / εργαλείων ICT (νέα στην
αγορά) ή στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων ICT, που υπάρχουν μεν στην αγορά αλλά είναι νέες για την
επιχείρηση, με στόχο την μελλοντική της ανάπτυξη.

Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να
αιτηθεί μία επιχείρηση;
Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση από 200.000€ έως και 1.500.000€ ανά έργο. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα ποσά, από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο.
Να σημειωθεί ότι μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από κάθε επιχείρηση σε κάθε
δημόσια πρόσκληση.
Κατά κανόνα, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση περίπου ίση με το 50% του συνολικού
κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση. Το ύψος της
χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου
και την τοποθεσία του στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση σε συμφωνία με τον Γενικό
Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (GBER*). Ο Innovation Norway θα καθορίσει το τελικό ποσοστό
επιχορήγησης λαμβάνοντας επίσης υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική απόδοση της επιχείρησης, η
κερδοφορία του έργου και των αποτελεσμάτων του, καθώς και τον βαθμό αναγκαιότητας της επιχορήγησης
ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Ως εκ τούτου, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης και ποσό επιχορήγησης θα
υπολογίζονται κατά περίπτωση και δεν είναι προκαθορισμένα.

Τί ισχύει αναφορικά με το ποσό συγχρηματοδότησης του
έργου;
Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων (grants) σύμφωνα με τον GBER*. Ωστόσο τα έργα
είναι συγχρηματοδοτούμενα και οι αιτούντες χρηματοδότησης (ελληνικές επιχειρήσεις) πρέπει να
εξασφαλίσουν τους εναπομείναντες οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους σε μορφή
μετρητών (ίδια κεφάλαια, μετοχικό κεφάλαιο, ή τραπεζικό δάνειο). Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του
τεκμηριωμένου και καταγεγραμμένου μισθολογικού κόστους, ωστόσο η συνεισφορά σε είδος δεν αποτελεί
αποδεκτή μορφή συγχρηματοδότησης.

Χρειάζεστε εγγύηση για να λάβετε κάποιο τραπεζικό δάνειο;

Η χρηματοδότηση από τον Innovation Norway, μέσω του προγράμματος, μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο
ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB).
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.

*The General Block Exemption Regulation [GBER]

4

Ποιά μπορεί να είναι τα οφέλη μίας Διμερούς συνεργασίας
σε έργο για τις ελληνικές επιχειρήσεις;
Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η αύξηση της γνώσης σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες
στην Ελλάδα αλλά και τις Δωρήτριες Χώρες, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων
επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις Δωρήτριες Χώρες.
Οι διμερείς αυτές συνεργασίες αποτελούν μοναδική ευκαιρία γνωριμίας των ελληνικών επιχειρήσεων με
επιχειρήσεις της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων, οι
εταίροι θα πρέπει να στοχεύουν στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης και στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους,
αναζητώντας επιπρόσθετες κοινές δράσεις για το μέλλον (μακροπρόθεσμη συνεργασία).
Η συμβολή ενός διμερούς εταίρου θα μπορούσε να αφορά π.χ. τομεακή τεχνογνωσία, υποστήριξη για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία παραγωγής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας για δραστηριότητες έρευνας και ή μεταφορά τεχνολογίας από τον διμερή εταίρο προς την
ελληνική επιχείρηση. Οι εταίροι αναμένεται να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο έργο. (Η παροχή απλώς
συμβουλευτικών υπηρεσιών συνήθως δεν θεωρείται συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος).

Πώς μπορεί να βρει μια ελληνική επιχείρηση εταίρο για ένα
έργο διμερούς συνεργασίας;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρείτε εταίρο από τις Δωρήτριες Χώρες, για παράδειγμα:
a) Να αναζητήσετε συνεργάτες από το υπάρχον δίκτυο σας
b) Να καταχωρήσετε την πρόταση συνεργασίας σας στον ιστότοπο του Innovation Norway για τα EEA and
Norway Grants.
c) Να αναζητήσετε πράσινες και βιώσιμες λύσεις από τη Νορβηγία στη σελίδα του Explorer.
d) Για περίπλοκα έργα και τεχνολογικές απαιτήσεις μπορείτε να αναζητήσετε εταίρο μέσα από την ευρωπαϊκή
βάση επιχειρηματικής δικτύωσης (EEN).
e) Να συμμετάσχετε σε επερχόμενα B2B Match Events που θα οργανώσει ο Innovation Norway, ή άλλοι
συνεργαζόμενοι οργανισμοί στην Ελλάδα ή τις Δωρήτριες Χώρες.
f) Να συμμετάσχετε στις επερχόμενες εκδηλώσεις δικτύωσης που θα διοργανωθούν ειδικά για το πρόγραμμα
«Business Innovation Greece»
g) Εάν αναζητείτε εταίρους από την Ισλανδία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Ισλανδικό Κέντρο
Έρευνας στο Ρέικιαβικ.

Η πρόσκληση για Κάλυψη Ταξιδιωτικών Εξόδων (Travel
Support Scheme) είναι τώρα ανοιχτή (υπό την προϋπόθεση
ότι δεν ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω covid-19)
Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μικρές χρηματοδοτήσεις κάλυψης ταξιδιωτικών εξόδων για
ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επισκεφτούν έναν δυνητικό εταίρο σε μια από τις Δωρήτριες Χώρες.
Φορείς από τις Δωρήτριες Χώρες μπορούν επίσης να αιτηθούν χρηματοδότησης ώστε να προετοιμάσουν κοινές
αιτήσεις έργων για την επερχόμενη ανοικτή πρόσκληση. Οι αιτούντες πρέπει να αποτελούν νομικές οντότητες
στην Ελλάδα ή σε μια από τις Δωρήτριες Χώρες.
Παρακαλούμε σημειώστε πως για την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων είναι απαραίτητη η έγγραφη αποδοχή
από τον οργανισμό Innovation Norway πριν το ταξίδι. Οι σχετικές Οδηγίες και το έντυπο αίτησης διατίθενται
στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.
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Ποιος είναι ο οργανισμός Innovation Norway;

Διαχειριστής Χρηματοδότησης και αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση,
επιλογή και εποπτεία των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του
Προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση των ποσών επιχορήγησης είναι ο
οργανισμός Innovation Norway – ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο
υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν
αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής
ανάπτυξης. Ο οργανισμός Innovation Norway έχει μακροχρόνια εμπειρία στη
διαχείριση επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
των EEA Grants που άπτονται της ανάπτυξης επιχειρήσεων.
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