
 

Υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας 
 

Πολιτική και υποδομές κοινωνικής καινοτομίας 

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κάποιο κενό σχετικά με τις πάγιες και εγκατεστημένες πολιτικές 
σχετικά με την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά γίνονται σταθερά 
βήματα προς την εγκαθίδρυση σταθερών πολιτικών που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τα συγκεκριμένα ταμεία και οργανισμοί που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες και έργα που άπτονται της Κοινωνικής Καινοτομίας είναι τα 
ακόλουθα. 
 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) - Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» 
 
Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την 
ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας. 
 
Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο χρηματοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον του 
κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες 
τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το 60% με σχέση συνεπένδυσης 1,5 (συνεργαζόμενη 
τράπεζα). 

 
Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν 
σχέση μισθωτής εργασίας. 
 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται   
επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) 
από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα 
μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. 
Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες 
που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα 
από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).   

https://www.gov.gr/el/sdg/funding-business/finance-at-national-level/low-interest-rate-working-capital-loan-public-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783


 

Διαθέσιμα Κεφάλαια/Επιχορηγήσεις 

Το 6ο βήμα του Χάρτη του SE4Y σας καθοδηγεί σχετικά με το πως να ανακαλύψετε τρόπους 
χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας.  
 
Ακολουθεί μία λίστα με κεφάλαια και επιχορηγήσεις σχετικές με την κοινωνική καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα στη χώρα σας. Μία λίστα με διαθέσιμα κεφάλαια στην Ευρώπη 
περιλαμβάνεται στην αγγλόφωνη έκδοση του Γραφείου Πληροφοριών.   

 

Πίνακας κεφαλαίων 

Όνομα κεφαλαίων Ομάδα-στόχος 

Ελληνικές Επιχειρήσεις https://www.innovasjonnorge.no/greeceinnovation 

Ελληνικές Επιχειρήσεις https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item
=5012 

Ελληνικές Επιχειρήσεις https://www.eif.org/index.htm 

 


