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Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ που 
σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της 
γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

Υποβάλλοντας το καινοτόμο έργο σας : τι , πως και που.
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Υλοποιώντας τα σχέδια σας

• Είστε αγρότης ή ερευνητής πρόθυμος να δοκιμάσετε μια ιδέα ή μια καινοτόμο προσέγγιση;
• Είστε ένας διαχειριστής Επιχειρησιακής Ομάδας ή μέλος που αναζητεί χρηματοδότηση για καινοτόμες ιδέες;
• Ενδιαφέρεστε για την υποστήριξη καινοτόμων διαδικασιών αντί να ηγείστε ενός προγράμματος;

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εφαρμογή των 
σχεδίων σας.

Αναπτύξτε πρώτα τις ιδέες σας 

Ποιες είναι οι προκλήσεις που σας παρακινούν να αναλάβετε 
δράση; Απολαμβάνετε να εργάζεστε σε διαδραστικά προγράμ-
ματα συνεργασίας με διαφορετικούς εταίρους; Τι αποτελέσματα 
μπορείτε να αναμένετε;

Για την ανάπτυξη του προγράμματος σας οδηγό μπορούν να απο-
τελέσουν οι ιδέες σας, παρά οι πηγές χρηματοδότησης που τυχαί-
νει να είναι διαθέσιμες. Με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια προσδιορί-
σετε τις ανάγκες σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να προσδιορίσετε  
και   τη  σωστή χρηματοδότηση.

Γίνετε μέλος του δικτύου ΕΣΚ

Στην αναζήτησή σας για χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Σύμπρα-
ξη Καινοτομίας “Γεωργική Παραγωγικότητα και Αειφορία” (EIP - 
AGRI) μπορεί να σας βοηθήσει. Μέσω του δικτύου της ΕΣΚ, οι 
άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με δι-
αθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, προγράμματα με παρεμφερείς 
ιδέες, και επαφές. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα της ΕΣΚ αυτόματα 
θα σας παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο το δίκτυο και θα διευκο-
λύνει την αναζήτησή σας για συνεργάτες.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
πηγές χρηματοδότησης που είναι ήδη διαθέσιμες αυτή τη στιγμή 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης σας παρέχουμε στοιχεία για 
το τι θα είναι διαθέσιμο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από 
τα τέλη του τρέχοντος έτους, και ιδέες για το πού μπορείτε να βρεί-
τε πληροφορίες για την περιοχή σας. Μέσα από την ιστοσελίδα 
της ΕΣΚ και το ενημερωτικό δελτίο, θα ενημερώνουμε τα μέλη του 
δικτύου για νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της ΕΣΚ:
www.eip-agri.eu

Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της ΕΣΚ
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Συγκρίνοντας την ιδέα σας με τη στρατηγική
EUROPE 2020
Όλα τα κονδύλια της ΕΕ προσανατολίζονται προς την αναπτυξιακή 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΕΕ 2020». Στο πλαίσιο αυτής 
της στρατηγικής, η ΕΕ έχει θέσει πέντε στόχους που πρέπει να επι-
τευχθούν έως το 2020 οι οποίοι θα βοηθήσουν να οικοδομήσουμε μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία:

• Απασχόληση του 75 % των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών.

• Επένδυση του 3% της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ στον τομέα της    
   Έρευνας & Ανάπτυξης.

•Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%,    
   παραγωγή του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
   και στην αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης ενέργειας κατά 20%.

• Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω   
    από το 10 % και επίτευξη του στόχου: 40 % των ατόμων ηλικίας 30- 
    34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατό-
μων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού

Αν   απαντήσετε   «ναι»   σε   μία   από   τις   ακόλουθες 
ερωτήσεις, το αίτημά σας για χρηματοδότηση από την 
ΕΕ  θα  έχει  περισσότερες  πιθανότητες  να  εγκριθεί. 
Υπογραμμίζοντας τα κριτήρια αυτά στην αίτησή σας (ή  
εκείνα  που  ισχύουν  για  τη  χρηματοδότηση  που αιτείστε) 
μπορείτε να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας για επιτυχία.

• Θα δημιουργήσει το πρόγραμμά μου νέες θέσεις εργασίας;
• Θα παράγει γνώση το πρόγραμμά μου;
• Θα αυξήσει το πρόγραμμά μου το εισόδημα των ανθρώπων;
• Θα μειώσει το πρόγραμμά μου την δική μου κατανάλωση      
   ενέργειας;
• Θα συμβάλλει το πρόγραμμά μου στην ανάπτυξη
   ικανοτήτων;
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Ένα ευρύ φάσμα των προγραμμάτων και χρηματοδο-
τήσεων παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους και οργανισμούς όπως αγρότες, 
φοιτητές, επιστήμονες, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πόλεις, περι-
φέρειες και πολλούς   άλλους. Η  χρηματοδότηση από 
την ΕΕ είναι διαθέσιμη σε τοπικό,  περιφερειακό,  εθνικό,  
διαπεριφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πλήρης λίστα των μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ 
μέσω των οποίων οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα εφαρμο-
στούν κατά την περίοδο 2014-2020 και τα ποσά που θα 
διατεθούν σε κάθε ένα από αυτά, μπορεί να βρεθεί στην 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.

Οι μηχανισμοί αυτοί ομαδοποιούνται σε 45 διαφορετικές 
κατηγορίες, 9 εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με την 
καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και 
της δασοκομίας. Το συγκεκριμένο δελτίο εστιάζει σε αυ-
τούς.

Οι πολιτικές της ΕΕ με μια ματιά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ EU2020

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΕ ΜΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕ

45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

3 ΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

6  
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO

Horizon 2020

Eurostars

COSME

Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

LIFE+ 
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Χρηματοδότηση της ΕΕ διατιθέμενη 
 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο

Πάνω από το 76% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δαπανάται σε πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και 
Ταμεία Επενδύσεων (ESIF):

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΑΤΑ)
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
• Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας (ΕΝΤΤΑ)

Υπάρχουν 11 κοινοί στόχοι που καθορίστηκαν ως προτεραιότητες 
σε επίπεδο ΕΕ και κάθε ταμείο επικεντρώνεται σε μία ή περισσό-
τερες από αυτές τις προτεραιότητες. Η κύρια προτεραιότητα είναι η 
ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές 
(ESIF) είναι διαθέσιμες κυρίως μέσω εθνικών ή περιφερειακών προ-
γραμμάτων που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες, τα 
οποία ορίζουν μια διαχειριστική αρχή για κάθε πρόγραμμα.

Στο τέλος του 2013 ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με στόχους, κανόνες και 
προϋπολογισμό εγκρίθηκε για κάθε ένα από αυτά τα ταμεία. Από 
τότε, οι διαχειριστικές αρχές έχουν εργαστεί για το πώς θα χρησι-
μοποιήσουν τα παρεχόμενα κεφάλαια στα δικά τους προγράμματα. 
Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα αυτά (κατά 
το τέλος του 2014 το νωρίτερο), χώρες ή περιοχές θα κάνουν μια 
δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση (γνω-
στή ως πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων) και στη συνέχεια 
θα παρέχουν υποστήριξη για πιθανά προγράμματα. Στη συνέχεια 
όποιος ενδιαφέρεται θα να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για 
χρηματοδότηση. Η διαχειριστική αρχή θα ενημερώνει τους δυνητι-
κούς δικαιούχους, θα επιλέγει προγράμματα και θα επιβλέπει την 
εφαρμογή τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Μήπως η ιδέα σας ταιριάζει με την στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης της περιοχής σας;

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες οφείλουν να καθορίσουν μια 
Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδί-
κευση. Αυτή αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για τη λήψη 
Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτο-
μία, καθώς και για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια νέα πολιτική για την καινοτομία, 
που έχει σχεδιαστεί με στόχο τη χρήση των δημόσιων επενδύ-
σεων στην έρευνα και την καινοτομία. Στόχος της είναι η ενίσχυ-
ση της περιφερειακής καινοτομίας με σκοπό την επίτευξη οικο-
νομικής ανάπτυξης και ευημερίας, επιτρέποντας σε περιφέρειες 
να εστιάσουν στις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης που συστά-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνδράμει στην ανά-
πτυξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, ένας σημαντικός 
αριθμός των περιφερειών επιλέξανε τον Αγροδιατροφικό τομέα 
ως βασικό τομέα της έρευνας τους (με πράσινο χρώμα στον 
χάρτη παραπάνω).

Ελέγξτε την ιστοσελίδα που αφορά την έξυπνη εξειδίκευση για 
να μάθετε αν η περιοχή σας επέλεξε τη γεωργία, τη δασοκομία 
και την αλιεία, ως βασικούς τομείς έρευνας και προτεραιότητας 
της καινοτομίας. Αν αυτή είναι η περίπτωση σας το καινοτόμο 
πρόγραμμά σας μπορεί να έχει μια ακόμη καλύτερη ευκαιρία να 
χρηματοδοτηθεί.
 

Οδηγίες σχετικά με την ESIF μπορούν να 
βρεθούν στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι χρωματισμένες περιφέρειες έχουν τη γεωργία ως κύριο τομέα έρευνας στο “έξυπνο” πλάνο 
εξειδίξευσης τους..
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:€95 δισεκατομμύρια
ΣΤΟΧΟΙ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της 
δασοκομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας, και την υποστήριξη τοπικά βασιζόμενων  προσεγγίσεων  
για  την  αγροτική ανάπτυξη.
Τι είδους χρηματοδότηση; Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις 
για τα προγράμματα και τις συμβατικές υποχρεώσεις που 
προβλέπονται με βάση τις περιοχές ή χώρες που εφαρμόζουν τα 
αγροτικά αναπτυξιακά τους προγράμματα.
Σε ποιους απευθύνεται; Αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, 
ομάδες, οργανισμούς ...

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιούνται από τα 
κράτη μέλη ή τις περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι 
και 18 διαφορετικά μέτρα για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. 
Όσον αφορά την καινοτομία ιδιαίτερα, μπορούν να παρέχουν χρη-
ματοδότηση για την σύσταση και τη   λειτουργία
«Επιχειρησιακών Ομάδων» (βλέπε παρακάτω) που εργάζονται σε 
πιλοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να συ-
νεργαστούν με τους μικρούς φορείς, να προωθήσουν προϊόντα κ.λπ. 
Αυτά τα προγράμματα μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη μεταφο-
ρά γνώσης, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία και τη δημιουργία δικτύων ή υπηρεσιών υπο-
στήριξης καινοτομιών. Οι Επιχειρησιακές ομάδες και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης καινοτομιών αποτελούν νέες προσεγγίσεις για την και-
νοτομία στην αγροτική αναπτυξιακή πολιτική 2014-2020.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυ-
ξης από την ιστοσελίδα  ΕΔΑΑ.

Επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ
Οι Επιχειρησιακές ομάδες είναι ομάδες αποτελούμενες από 
διάφορους ανθρώπους όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους, 
επιχειρήσεις και ΜΚΟ, που έχουν συσταθεί για να εργαστούν πάνω 
στην εξεύρεση μιας καινοτόμου λύσης σε ένα κοινό πρόβλημα ή 
ζήτημα. Το μέγεθος και η σύνθεση της Επιχειρησιακής Ομάδας 
εξαρτώνται από το ίδιο το έργο. Ως εκ τούτου, μία Επιχειρησιακή 
Ομάδα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από μια άλλη. 
Τα αποτελέσματα και οι γνώσεις που αναπτύχθηκαν από μια 
Επιχειρησιακή Ομάδα θα πρέπει να μοιράζονται μέσω του ΕΣΚ 
δικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν άλλοι γεωργοί, 
δασοκόμοι και βιομηχανίες στην  Ευρώπη.

Αν έχετε μια καινοτόμο ιδέα που θα θέλατε να αναπτύξετε μέσα από 
μια τέτοια ομάδα, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο πώς το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ή της χώρας σας μπορεί να 
προσφέρει υποστήριξη και πότε θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων.

Μάθετε περισσότερα από το ενημερωτικό δελτίο μας σχετι-
κά με τις Επιχειρησιακές Ομάδες (περιλαμβάνει τον κατάλο-
γο των διαχειριστικών αρχών )

Υπηρεσίες  υποστήριξης  καινοτομίας
Μερικές φορές δεν είναι αρκετό να προσφέρεται αυτόνομη 
χρηματοδότηση για τις ομάδες που συνεργάζονται σε προγράμματα 
καινοτομίας. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας και η 
διαμεσολάβηση θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την εξέλιξη πολλών 
αξιόλογων προγραμμάτων. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας 
μπορούν να αναλάβουν την ανάπτυξη  πρωτοβουλιών
που συνδέουν ενδιαφερόμενους εταίρους, και ιδέες για  την εξεύρεση    
καινοτόμων    λύσεων    σε   ένα   κοινό    πρόβλημα.  Οι
δραστηριότητες αυτές μπορούν να υποστηρίζονται από τα 
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μάθετε περισσότερα από το ενημερωτικό δελτίο μας σχετικά 
με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Καινοτομίας

7

enrd.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/fact-sheet-operational-groups_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/fact-sheet-innovation-support-services_en.pdf


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Περίπου € 200 δισεκατομμύρια
ΣΤΟΧΟΙ: Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και  εδαφικής 
συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των 
ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της.
ΕΣΤΙΑΣΗ:  Έρευνα  και  καινοτομία,  ψηφιακό θεματολόγιο, 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.
Τι είδους χρηματοδότηση; Επιχορηγήσεις και άλλες  μορφές 
χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχονται στις περιοχές που 
εφαρμόζουν τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα.
Σε ποιους απευθύνεται; ΜΜΕ, ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια, τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
κέντρα κατάρτισης, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Το ΕΤΠΑ θα ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία στα κράτη μέλη 
της ΕΕ μέσα από μια ποικιλία δράσεων:
• Στήριξη των ατόμων που απασχολούνται άμεσα στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων και στην οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών μέσω: 
παροχής συμβουλών και στήριξης υπηρεσιών, άμεσων επενδύσεων, 
και χρηματοδοτικών μέσων που βοηθούν την πρόσβαση σε ιδιωτικές 
πηγές χρηματοδότησης.
• Επένδυση σε υποδομές, εξοπλισμό, γραμμές πιλοτικών προϊόντων, 
και προηγμένη παραγωγή που απαιτείται για τις δραστηριότητες 
εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνολογιών που δημιουργούν δυνατότητες για περαιτέρω 
καινοτομίες σε μια σειρά από άλλους τομείς.
• Διευκόλυνση της συνεργασίας, των δραστηριοτήτων δικτύωσης 
και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
της καινοτομίας που εργάζονται στον ίδιο τομέα - πανεπιστήμια, 
ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρων, ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις- 
για την επίτευξη συνεργειών και μεταφοράς τεχνολογίας.

Για να μάθετε περισσότερα για το είδος της υποστήριξης 
που θα να διατίθεται στην περιοχή σας, μέσω του ΕΤΠΑ, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή.
 

 

INTERREG : Η συνεργασία μεταξύ  περιφε-
ρειών

Το ΕΤΠΑ παρέχει επίσης χρηματοδότηση για αρκετές 
Ευρωπαϊκές δραστηριότητες εδαφικής συνεργασίας 
συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων διαπε-
ριφερειακής συνεργασίας, γνωστών ως “INTERREG”. 
Υπάρχουν τριών ειδών προγράμματα INTERREG: δι-
απεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των διασυνοριακών 
περιφερειών, μεταξύ των κρατών σε ένα συγκεκριμένο 
τμήμα της Ευρώπης, και μεταξύ περιφερειών στο σύ-
νολο της Ευρώπης. Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 “INTERREG 
EUROPE” είναι ανοικτό σε όλες τις περιφέρειες και 
στηρίζει κυρίως την ανταλλαγή πρακτικών σε επίπεδο 
περιφερειακών πολιτικών. Διασυνοριακά προγράμματα 
και προγράμματα διακρατικής συνεργασίας μπορούν 
να στηρίξουν επενδύσεις ευρύτερα, συμπεριλαμβανομέ-
νων επενδύσεων και στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Τα 
προγράμματα συνεργασίας ορίζονται στην παρούσα 
φάση από τις διαχειριστικές αρχές. Πρώτες προσκλή-
σεις υποβολής προτάσεων αναμένονται το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Διασυνοριακά προγράμματα
Interreg προγράμματα διακρατικής συνεργασίας
Interreg Ευρώπη
Προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας
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http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/transnational/index_en.cfm
http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/
http://www.changing-regions.eu/


Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80€ δις κατ΄ ελάχιστον
ΣΤΟΧΟΙ: Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό  τη 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ.
ΕΣΤΙΑΣΗ: Η βελτίωση των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας, 
η εύνοια της απασχόλησης, της κινητικότητας και της κοινωνικής 
ένταξης, η καταπολέμηση της φτώχειας.
Τι  είδους  χρηματοδότηση;  Επιχορηγήσεις  και  άλλες 
μορφές υποστήριξης που παρέχονται από τις περιφέρειες και τα 
κράτη μέλη.
Σε  ποιους απευθύνεται; Επιχειρήσεις,  δημόσιους  οργανι-
σμούς, σχολεία και κέντρα κατάρτισης, πανεπιστήμια και μη- 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το ΕΚΤ βοηθά τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν και να ενι-
σχύσουν τις δικές τους εταιρείες και επιχειρήσεις μέσω της βελτίω-
σης των δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. 
Για παράδειγμα, το ΕΚΤ στηρίζει δράσεις που εστιάζουν στα εξής:
•Στις καλύτερες δεξιότητες ώστε οι επιχειρηματίες να προσαρμό-
ζονται ευκολότερα στις αλλαγές, όπως η αύξηση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, ή να δράττονται των ευκαιριών, όπως η ανάπτυ-
ξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, να 
είναι πιο ανταγωνιστικοί, και να υιοθετούν νέους και καινοτόμους 
τρόπους  εργασίας.
•   Στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης, η οποία μπορεί να

ανοίξει νέες αγορές και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 
•   I Παρέχοντας στους επιχειρηματίες και στους αυτοαπασχολού

μενους κατάρτιση σε βασικές διοικητικές, νομικές και χρηματοοι-
κονομικές δεξιότητες με σκοπό τη δημιουργία μιας επιχείρησης. 
Ορισμένα προγράμματα χρησιμοποιούν συμβούλους επιχειρή-
σεων για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες στα πρώτα κρίσιμα 
χρόνια. Άλλα προγράμματα προωθούν δίκτυα επιχειρηματιών 
για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να προσφέρουν υποστήριξη.

•   Μικρο-χρηματοδότηση ως παροχή βοήθειας στις μικρές επι χειρήσεις. 

Στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, το 
ΕΚΤ θα μπορούσε να υποστηρίξει την καινοτομία με την προώ-
θηση της δια βίου μάθησης και την αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογίες διάδοσης των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, e-εκ-
παίδευση, και επίσης συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση νεοσύ-
στατων επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ 
και των προγραμμάτων του ΕΚΤ.
Μάθετε περισσότερα για το τι είναι διαθέσιμο στην περιοχή 
σας στην ενότητα “Υποστήριξη στη χώρα σας”.
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http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en


Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ

Horizon 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  €80δισεκατομμύρια
συμπεριλαμβανομένων € 4.000.000.000 για την αειφόρο γεωργία, 
τη δασοκομία, τα τρόφιμα, τη βιο-οικονομία και τους θαλάσσιους 
πόρους.
ΕΣΤΙΑΣΗ:   Έρευνα  και  καινοτομία  (ερευνητική αριστεία, 
βιομηχανική ηγεσία, κοινωνικές προκλήσεις).
Τι είδους χρηματοδότηση;  Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για 
προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 
ειδικών θεμάτων σχεδιάζονται σε 2ετή εργασιακά προγράμματα. Η 
πλειοψηφία των προγραμμάτων λαμβάνουν επιχορηγήσεις, αλλά 
είναι διαθέσιμες και άλλες μορφές υποστήριξης (πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση,  βραβεία  καινοτομίας,  δημόσιες   συμβάσεις...).
Σε ποιους απευθύνεται;  Σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε πανεπιστήμια, σε 
ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και σε άλλους τύπους φορέων, 
όπως οι γεωργικές οργανώσεις ή συμβουλευτικές 
υπηρεσίες αγροκτημάτων.

Το σκέλος του προγράμματος Horizon 2020, που σχετίζεται με την 
καινοτομία στη γεωργία, τα τροφίμα και τη δασοκομία είναι η κοι-
νωνική πρόκληση 2 “Επισιτιστική Ασφάλεια,  Βιώσιμη Γεωργία και 
Δασοκομία, Θαλάσσια, Αλιευτική και Χερσαία Έρευνα για το Νερό 
και Βιοοικονομία”. Θέματα που ερευνώνται συμπεριλαμβάνουν τη 
βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας, την αξιοποίηση των υπηρε-
σιών οικοσυστήματος, την ενδυνάμωση των ανθρώπων της υπαί-
θρου και την ανάπτυξη βιώσιμων δασοκομικών πρακτικών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματο-
δότησης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με τουλάχιστον 
τρεις εταίρους σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Ειδικότερα, οι προ-
σκλήσεις ενδιαφέροντος του Horizon 2020 περιλαμβάνουν αρκετές 
ευκαιρίες για τη στήριξη πολυεθνικών προγραμμάτων καινοτομίας 
στη γεωργία, μέσω θεματικών δικτύων και μέσω έργων πολλαπλών 
παραγόντων που υλοποιούνται από διαφορετικούς τύπους φορέων, 
όπως αγρότες, συμβούλους, ερευνητές,  βιομηχανίες  μεταποίησης  
αγροτικών προϊόντων.

Υπάρχουν επίσης κάποιες δυνατότητες για έργα με έναν εταίρο, 
όπως εκείνα που χρηματοδοτούνται από το «SME instrument» το 
οποίο βοηθά δυναμικές ΜΜΕ να  αναπτύξουν  καινοτόμες ιδέες για 
προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι έτοιμες να
αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην αγορά.

Άλλα μέρη του προγράμματος Horizon 2020 που παρουσιάζουν επί-
σης ενδιαφέρον  είναι:

Το Fast Track to Innovation (FTI) θα λειτουργεί το 2015-2016 με 
βάση μια συνεχή ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Έχει ετήσιο 
προϋπολογισμό των €100.000.000. Η εν λόγω πρωτοβουλία υπο-
στηρίζει καινοτόμα έργα σε κάθε είδους τεχνολογικό τομέα, συμπε-
ριλαμβανομένων των γεωργικών βιομηχανιών, που πραγματοποι-
ούνται από ομάδες τριών έως πέντε νομικών προσώπων σε τρία 
κράτη μέλη που επιθυμούν να προωθήσουν πολλά υποσχόμενες, 
καινοτόμες ιδέες στην αγορά.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
της καριέρας και την κατάρτιση των ερευνητών, με έμφαση στις 
δεξιότητες καινοτομίας. Παρέχει υποτροφίες σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας των ερευνητών, από υποψήφιους διδάκτορες μέχρι 
εξαιρετικά έμπειρους ερευνητές, και ενθαρρύνει τη διακρατική, δια-
τομεακή και διεπιστημονική κινητικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες
• ΕΣΚ δελτίο Horizon 2020
• Ιστοσελίδα Συμμετεχόντων Horizon 2020
• Το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής ( ΕΣΕ ) 

παρέχει καθοδήγηση , πρακτικές πληροφορίες και 
βοήθεια για όλες τις πτυχές της συμμετοχής στο 
Horizon 2020.

• Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο συμμετεχόντων Horizon 2020
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/fact-sheet-horizon-2020_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


EUROSTARS

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 1.140.000.000
ΕΣΤΙΑΣΗ:  Η καινοτομία σε όλους τους τομείς.
Τι είδους χρηματοδότηση; Επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή 
διαδικασιών που προβλέπονται από χώρα σε χώρα.
Σε ποιους απευθύνεται;  Οι κοινοπραξίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) έρευνας και ανάπτυξης. Οι άλλοι συμμετέχοντες 
μπορεί να είναι οποιοιδήποτε (βιομηχανίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά  ινστιτούτα). 

Το Eurostars είναι ένα κοινό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από 33 χώρες που συμμετέχουν 
στο δίκτυο EUREKA και στην ΕΕ. Υποστηρίζει μικρές ή μεσαίες επιχείρησεις (ΜΜΕ) έρευνας 
και ανάπτυξης, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, ώστε να 
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Eurostars εξυπηρετεί αυτό το σκοπό παρέχοντας 
χρηματοδότηση για τα διακρατικά προγράμματα καινοτομίας, τα προϊόντα των οποίων στη συνέχεια 
εμπορευματοποιούνται. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.

Το Eurostars υποστηρίζει τρεις τύπους προγραμμάτων, για   παράδειγμα:

• Μεμονωμένα προγράμματα: προγράμματα με προσανατολισμό στην αγορά της Ε & Α υπό την 
ηγεσία των ΜΜΕ.
• Συστάδες επιχειρήσεων: μακροπρόθεσμες βιομηχανικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη γενικών τεχνολογιών καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
(όπως η Πληροφορική, η Ενέργεια, οι Επικοινωνίες, και το Νερό, οι οποίες είναι οι τέσσερις που 
υποστηρίζονται μέχρι τώρα).
• Προγράμματα Ομπρέλα: θεματικά δίκτυα που προωθούν προγράμματα EUREKA στους δικούς 
τους επιχειρηματικούς τομείς (όπως η κατασκευή, τα υλικά, ο τουρισμός, και τα γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, οι τέσσερις που υποστηρίζονται μέχρι τώρα).

Περισσότερες πληροφορίες
• Ιστοσελίδα του Προγράμματος EUROSTARS
• EUROSTARS στη χώρα σας
• Παραδείγματα προγραμμάτων EUROSTARS
• ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α
• Ιστοσελίδα του δικτύου EUREKA
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https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/funding
http://www.eurekanetwork.org/projects/success-stories
https://www.eurostars-eureka.eu/faq/show/22
http://www.eurekanetwork.org/


COSME 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.300.000.000
ΕΣΤΙΑΣΗ: Ανταγωνιστικότητα  των  επιχειρήσεων  και των μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Τι είδους χρηματοδότηση; Διάφοροι τύποι μέσων ανάλογα 
με τις  προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
Σε ποιους απευθύνεται; Επιχειρηματίες, ιδίως ΜΜΕ, καθώς 
και άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση.

Το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και 
των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (COSME) 
θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς, 
τρεις εκ των οποίων μπορεί να είναι άμεσου ενδιαφέροντος: 
•   Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Το COSME θα χρηματοδοτήσει 

τις εγγυήσεις που παρέχονται από τους ενδιάμεσους χρηματοπι-
στωτικούς οργανισμούς, μοιραζόμενο τον κίνδυνο και ενθαρρύ-
νοντας τους να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ. Θα υποστηρίξει επίσης 
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παρέχοντας τις επιχειρήσεις με επι-
χειρηματικά κεφάλαια και μεσαία χρηματοδότηση.

•   Πρόσβαση στις αγορές: το πρόγραμμα COSME υποστηρίζει 
το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο, το οποίο όλες οι επιχειρή-
σεις μπορούν ελεύθερα να προσεγγίσουν μέσω του τοπικού εταί-
ρου της περιοχής τους. Αυτοί παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, βοήθεια στην αναζήτηση 
επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό ή στην επέκταση στο εξω-
τερικό, συμβουλές σχετικά με την πρόσβαση της ΕΕ στη χρηματο-
δότηση, στηρίζουν την καινοτομία, και τη μεταφορά τεχνολογίας.

•   Στήριξη των επιχειρηματιών: στήριξη της παιδείας, ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, καθοδήγηση, και δραστηριότητες ανταλλα-
γής για νέους επιχειρηματίες και γυναίκες επιχειρηματίες (βλέπε 
σελίδα EYE 13).

Επιπλέον, το COSME συνεργάζεται με διοικήσεις για να προωθή-
σουν ευνοϊκότερες συνθήκες δημιουργίας και ανάπτυξης των επι-
χειρήσεων.

 
Το COSME δημοσιεύει προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε τακτική 
βάση που υποστηρίζουν τους στόχους αυτούς. Αν είστε διαχειρι-
στής ΜΜΕ αξίζει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του προγράμματος 
COSME τακτικά για να ελέγχετε αν έχει ανακοινωθεί κάποια πρό-
σκληση ενδιαφέροντος, που συμβαδίζει με την καινοτόμο ιδέα σας. 
Θα πρέπει επίσης να έρθετε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Επιχειρη-
ματικό Δίκτυο.,

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Enterprise Europe 
Network .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες του COSME .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνοποίηση. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους επιχειρηματίες. 
Περισσότερες πληροφορίες 
για τιςγυναίκες επιχειρηματίες.
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http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/services/going-international
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/national_contacts_en.htm


Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες  
( EYE )

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες ( EYE ) είναι ένα πρόγραμμα 
της ΕΕ, το οποίο παρέχει την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες 
(περιλαμβανομένων και των αγροτών) να δαπανήσουν μέχρι και 
6 μήνες εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η 
ανταλλαγή βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για να διοικήσει μια μικρή επιχείρηση. Ο 
οικοδεσπότης ωφελείται από νέες προοπτικές για την επιχείρησή 
του/της και του δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστεί με εταίρους 
από άλλες χώρες και να μάθει νέες αγορές.

Αν είστε νέος αγρότης, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να μάθετε 
περισσότερα, ή ακόμη και να αρχίσετε το δικό σας δίκτυο, ώστε να 
ξεκινήσετε μελλοντικά καινοτόμα έργα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του EYE. Τοπική 
υποστήριξη μέσω των τοπικών σημείων επαφής.

Erasmus+

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 14.770.000.000
ΕΣΤΙΑΣΗ : Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός.
Τι είδους χρηματοδότηση;  Υποτροφίες, επιχορηγήσεις για 
μικρά έργα, εγγυήσεις δανείων για τους  φοιτητές...
Σε  ποιους  απευθύνεται;  Εκπαιδευτικά  ιδρύματα, κέντρα 
κατάρτισης, πανεπιστήμια, διάφορα είδη οργανώσεων.

Το Erasmus + στοχεύει να αυξήσει τη γνώση και τις επαγγελματικές 
ικανότητες και να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και 
των συστημάτων κατάρτισης  μέσω:
•  Ευκαιριών για 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να 

εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, και να γίνουν 
εθελοντές στο εξωτερικό: αν είστε ερευνητής, ένας δάσκαλος, ένας 
σύμβουλος αγροκτήματος ή ένας νέος γεωργός και αν θέλετε να 
μετακινηθείτε στο εξωτερικό για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 
ή να στείλετε φοιτητές στο εξωτερικό αυτό είναι το κατάλληλο 
πρόγραμμα. Πτυχία επιπέδου Μάστερ μπορούν επίσης να 
συσταθούν για να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης.

•  Υποστήριξη των διακρατικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

•  Υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Ο τομέας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η “συνεργασία 
για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών”, ο 
οποίος προσφέρει τη δυνατότητα να οικοδομηθούν “στρατηγικές 
συνεργασίες” με κοινή στόχευση σε πρακτικές καινοτομίας, και 
προκειμένου να δημιουργηθούν “συμμαχίες γνώσης” οι οποίες 
δρομολογούν την συνεργασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 
επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, ή 
“τομείς συμμαχιών δεξιοτήτων” για την αντιμετώπιση του χάσματος 
ικανοτήτων σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ανάλογα με τον τύπο της 
εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να γίνετε μέλος σε τουλάχιστον 3 έως 9 
οργανισμούς από 2 σε 3 χώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Erasmus 
+. Επικοινωνήστε με την εθνική σας υπηρεσία για τοπική 
υποστήριξη.υπηρεσία για τοπική υποστήριξη.
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http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php#.U8a4Ddr8Ifl 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en#.U_zcg2PNBek
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm


Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υποστηρίζει τις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) βελτιώνοντας 
την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση (δεν δανείζουν χρήματα 
άμεσα). Η ΕΤΕ μπορεί να υποστηρίξει ΜΜΕ γεωργίας, τροφίμων 
και δασοκομίας μέσω τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
μεσαζόντων όπως τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια και ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Αν έχετε μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε πραγματικά να 
οδηγήσει σε μια νέα εταιρεία, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων μπορεί να σας 
δώσουν την ώθηση που χρειάζεστε.

 
Περισσότερες  πληροφορίες:
•  Ιστοσελίδα ΕΤΕ
•  Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί : Χρηματο
 δότηση για ΜΜΕ

• Παράδειγμα του καθεστώτος χρηματοδότησης που 
υποστηρίζεται από το ΕΤΕ : Η πρωτοβουλία JEREMIE - 
Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για Πολύ Μικρές έως Μεσαίες 
Επιχειρήσεις
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http://www.eif.org/
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/index.htm


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα LIFE +. 
Όλα τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στα εθνικά σημεία επαφής.
Παραδείγματα έργων: Βάση δεδομένων των έργων LIFE +.

LIFE+

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €  3.400.000.000
ΕΣΤΙΑΣΗ:     Περιβάλλον     και     δράση     για     το       κλίμα.
Τι είδους χρηματοδότηση;  Επιχορηγήσεις για 
περιβαλλοντικά έργα μέσω ετησίων προσκλήσεων υποβολής  
προτάσεων.
Σε ποιους απευθύνεται; Ιδιωτικές εταιρείες, μη   κυβερνητικές 
οργανώσεις,  δημόσιους φορείς.

Το LIFE + συμβάλλει στο συντονισμό των διαφόρων πηγών χρημα-
τοδότησης για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, και γεμίζει 
τα κενά στην περιβαλλοντική στήριξη με την αντιμετώπιση των πε-
ριβαλλοντικών ζητημάτων που δεν καλύπτονται από τα άλλα ταμεία 
της ΕΕ. Επίσης, βοηθά στην αναζήτηση λύσεων για τις περιβαλ-
λοντικές και κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και 
της δασοκομίας, και παρέχει μια πλατφόρμα για τη συζήτηση εύκο-
λων και οικονομικά αποδοτικών τρόπων υλοποίησης της περιβαλ-
λοντικής και κλιματικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Το LIFE + θα συγχρηματοδοτήσει καινοτόμα έργα σε χώρες της ΕΕ 
στους τομείς:
• Περιβάλλοντος, ιδίως έργα για τη βιοποικιλότητα και την 

ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν 
στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες.

• Προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής: έργα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, βελτίωση της ανθεκτικότητας και αύξηση της 
ευαισθητοποίησης.

Διαφορετικές κατηγορίες έργων μπορούν να υποβάλλονται, όπως 
παραδοσιακά έργα (βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικά ή ενημερωτικά 
έργα, έργα για την ευαισθητοποίηση ή την διάδοση), ή ολοκληρω-
μένα έργα για μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές στρατηγικές (για 
παράδειγμα, στον τομέα της γεωργίας, των δασών, ή της διαχείρι-
σης των υδάτων).
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http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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