ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Kεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ NEOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχωράει στη δημιουργία
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Στόχος της δράσης
 Η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου
επιχειρηματικότητας.
 Η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων
σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις εγγραφής
Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με την νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ οι οποίες:
 Έχουν έδρα ή διατηρούν θυγατρική ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια (ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ)
 Δεν έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης εγγραφής στο Μητρώο
 Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία
διαχειριστική χρήση πριν την αίτηση εγγραφής
 Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση πριν την
αίτηση εγγραφής
Από τη δράση εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και τα σχετικά αρχεία θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής διαδικτυακής
εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr). Αρμόδια για την συλλογή των αιτήσεων, τον έλεγχο επιλεξιμότητας
και την εποπτεία της διαδικασίας είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ. Τα αιτήματα
θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’ έτος:

Κύκλος

Έναρξη

1ος
01/01
2ος
01/05
ος
3
01/09
Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του έτους.

Λήξη
30/03
30/07
30/11

Κριτήρια αξιολόγησης
Στο Μητρώο θα εντάσσονται όσες επιχειρήσεις πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια
 Καινοτομία (Innovation)
o Τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο
o Πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του
τομέα
o Κύρια δραστηριότητα ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής
αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»)
 Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability)
o Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του
μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά
o Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης» (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να
βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γενεί.
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο Μητρώο θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση της ΓΓΕΤ.
Σε περίπτωση που μια ήδη ενταγμένη στο Μητρώο εταιρεία διαπιστωθεί πως δεν πληροί πλέον τα δύο αυτά κριτήρια τότε θα
διαγράφεται από το Μητρώο.
Δυνατότητα άμεσης εγγραφής
Δυνατότητα άμεσης εγγραφής στο Μητρώο μέσω διαδικασίας fast track έχουν, ήτοι άνευ αξιολόγησης, έχουν οι εταιρείες
που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια αξιολόγησης και εντάσσονται σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
 Επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture
Capitals) από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Στην περίπτωση αυτή δεν
περιλαμβάνονται τραπεζικά ή άλλα δάνεια καθώς εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – «Angel Investors».
 Τεχνοβλαστοί (spin-off) ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
 Επιχειρήσεις που έχουν πετύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και
Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence» και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe.
 Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Ofiice και στο US
Patent Office. (σωρευτικά)
Οφέλη από την ένταξη στο Μητρώο
 Η καταχώριση μιας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο μελλοντικών Κρατικών Ενισχύσεων
που σχετίζονται με νεοφυείς επιχειρήσεις.
 Η εγγεγραμμένη στο Μητρώο επιχείρηση θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να
προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη φόρμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.elevategreece.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα Αποδοχής Δημοσιοποίησης..

2.

Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης
εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολής τους.

3.

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη μετοχικής σύνθεσης βάσει υποδείγματος.

4.

Έντυπο Ε3 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Επιπλέον για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται με τη διαδικασία fast-track

5.

Σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί
θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί).

6.

Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για τον χαρακτηρισμό της ως Τεχνοβλαστό (spin-off).

7.

Σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON
2020 ((SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), ή έγκριση για «Seal of Excellence» και στα διάδοχα προγράμματα
αυτών στο Horizon Europe.

8.

Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO. (σωρευτικά)

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Άγγελος Μαγκλής, 2310.531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Βασίλης Χαρπίδης, 2310.531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr

