ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ: Νεοφυής επιχειρηματικότητα
Ενισχυόμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικός κατάλογος)
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
1. Εξόρυξη μεταλλευμάτων
2. Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
3. Εξόρυξη αλατιού
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
1. Παραγωγή παγωτών
2. Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
3. Αρτοποιία
4. Παραγωγή ζυμαρικών
5. Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
6. Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
7. Παραγωγή σαλτσών (μουστάρδας, μαγιονέζας κ.τ.λ.)
8. Παραγωγή αλατιού
9. Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, διαιτητικών τροφών,
παιδικών τροφών
11. Παραγωγή σουπών και ζωμών
12. Παραγωγή ζυμών, μπέικιγκ πάουντερ
13. Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχωνποτών
14. Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού
15. Ζυθοποιία
16. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών (βαμβάκι, μετάξι, μαλλί, εριολίπος,
νήματα, ξεφτίδια)
17. Ύφανση υφασμάτων
18. Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών υλικών (λεύκανση, βαφή, τύπωμα, κέντημα
κ.τ.λ.)
19. Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων
20. Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών (κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες,
κουρτίνες, σάκοι, μουσαμάδες, τέντες, παπλώματα, πανιά, σημαίες)
21. Κατασκευή χαλιών

Σελ. 1 από 6

22. Κατασκευή σχοινιών, σπάγγων, κορδονιών
23. Κατασκευή ενδυμάτων, δερμάτινων εξαρτημάτων, καπέλων, καλτσών
24. Κατασκευή γούνινων ειδών
25. Κατεργασία και δέψη δέρματος
26. Κατεργασία και βαφή γουναρικών
27. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών),τσαντών, ειδών σελοποιίας και
σαγματοποιίας
28. Κατασκευή υποδημάτων και μερών υποδημάτων
29. Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
30. Κατασκευή μοριοσανίδων
31. Κατασκευή ξύλινων δαπέδων, ξύλινων κουφωμάτων, προκατ. ξύλινων κτιρίων
32. Κατασκευή βαρελιών, εμπορευματοκιβωτών, ξύλινων μικροαντικειμένων
33. Κατασκευή ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής, ειδών
καλαθοπλεκτικής
34. Χαρτοποιία
35. Κατασκευή ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι
36. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου
37. Κατασκευή ταπετσαρίας
38. Εκτυπώσεις
39. Βιβλιοδεσία
40. Αναπαραγωγή προεγγεγραμένων μέσων (CD, DVD)
41. Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
42. Παραγωγή χρωστικών υλών
43. Παραγωγή χημικών ουσιών
44. Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων
45. Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
46. Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
47. Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών
τυπογραφίας και μαστιχών
48. Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, προσωπικής
φροντίδας
49. Παραγωγή κολλών
50. Παραγωγή φωτογραφικών ειδών
51. Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων, μη
βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
52. Παραγωγή μελάνης
53. Παραγωγή βιοαέριου, βιοκαυσίμων
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54. Παραγωγή ζελατίνων
55. Παραγωγή μη φυσικών ινών
56. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
57. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
58. Κατασκευή πλαστικών ειδών
59. Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
60. Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
61. Κατασκευή προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
62. Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
63. Κατασκευή κεραμικών μονωτών
64. Παραγωγή δομικών υλικών (τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, τούβλα, κεραμίδια,
πλάκες, έτοιμο σκυρόδεμα, κονιάματα)
65. Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων, μαρμάρου
66. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
67. Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών
68. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα, σιδηροκραμάτων και ειδών από σίδηρο /
χάλυβα
69. Παραγωγή αργύρου, χρυσού, πλατίνας (ακατέργαστου, σε ημικατεργασμένες
μορφές, σε σκόνη)
70. Επαργύρωση, επιχρύσωση μετάλλων
71. Παραγωγή αλουμίνιου, αλουμινόχαρτου
72. Παραγωγή χαλκού και προϊόντων από χαλκό
73. Παραγωγή άλλων βασικών μετάλλων
74. Χύτευση μετάλλων
75. Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων(μεταλλικών σκελετών, πορτών,
παράθυρων και των πλαισίων τους, γκαραζόπορτων, πυρασφαλών πορτών,
σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, δεξαμενών)
76. Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
77. Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
78. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση,
κονιομεταλλουργία
79. Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
80. Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
81. Κατασκευή ειδών από σύρμα
82. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
83. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
84. Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
85. Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
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86. Κατασκευή αντλιών
87. Κατασκευή κινητήρων
88. Κατασκευή γεωργικών, κηπευτικών μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων
(τρακτέρ)
89. Κατασκευή άλλων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
90. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
91. Κατασκευή ποδηλάτων, μοτοσυκετών, αναπηρικών καροτσιών
92. Κατασκευή επίπλων
93. Κατασκευή κοσμημάτων
94. Κατασκευή μουσικών οργάνων
95. Κατασκευή παιχνιδιών
96. Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
97. Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών, φουρκετών και άλλων ειδών κομμωτικής
98. Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες
99. Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών
100. Κατασκευή κεριών, τεχνητών λουλουδιών, διακοσμητικών ειδών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:
1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα)
2. Επεξεργασία λυμάτων, βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, εκκένωση και καθαρισμός
βόθρων
3. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
4. Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους, υδάτων, αέρα, κτιρίων
5. Κατασκευές κτιρίων
6. Έργα πολιτικού μηχανικού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
2. Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων
3. Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων
4. Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
5. Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
6. Υπηρεσίες αποθήκευσης
7. Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.) προς αποθήκευση
αγροτικών προϊόντων
8. Λιμενικές υπηρεσίες
9. Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
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10. Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων, ναυλομεσιτών, ναυτιλιακών
πρακτόρων
11. Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
12. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
13. Έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών (εντύπων και on-line)
14. Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εκδόσεις
15. Έκδοση λογισμικού, παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
16. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
17. Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, δραστηριότητες
ραδιοφωνικού προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
18. Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου
19. Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
20. Υπηρεσίες ραδιοταξί
21. Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού
22. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
23. συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τεχνικής υποστήριξης για
τεχνολογίες της πληροφορίας
24. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
25. Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
26. Δικτυακές πύλες (web portals)
27. Δραστηριότητεςαρχιτεκτόνων
28. Υπηρεσίες χαρτογράφησης
29. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
30. Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
31. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη
32. Υπηρεσίες γραφίστα
33. Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
34. Φωτογραφικές δραστηριότητες
35. Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών, λέμβων, αεροσκαφών
36. Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος
37. Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων, αγροτικών προϊόντων
38. Υπηρεσίες σχολών χορού, μουσικών σχολών, σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων
τεχνών
39. Νοσοκομειακές υπηρεσίες
40. Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
41. Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
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42. Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
43. Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
44. Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
45. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
46. Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
47. Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
48. Δραστηριότητεςνοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
49. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους, άτομα με
αναπηρίες
50. Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος (θέατρο, μουσική ορχήστρα, μπαλέτο,
χορωδία, τραγουδιστές κ.τ.λ.)
51. Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος(σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού
κ.λπ.)
52. Καλλιτεχνική δημιουργία
53. Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών, θεατρικών αιθουσών, υπαίθριων και
στεγασμένων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
54. Υπηρεσίες κτηματολογικού γραφείου
55. Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
56. Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
Κριτήρια αξιολόγησης υποβαλλόμενων επενδύσεων


Ποιότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (τεκμηρίωση, ολοκληρωμένος χαρακτήρας,
βαθμός πρωτοτυπίας, ανταγωνιστικότητα νέου προϊόντος/υπηρεσίας,
προβλεπόμενες ενέργειες προώθησης, προβλέψεις εσόδων/εξόδων)



Ρεαλιστικότητα χρονοπρογραμματισμού της επένδυσης



Προοπτικές πωλήσεων νέων προϊόντων/υπηρεσιών



Κατοχή κατοχυρωμένου ∆ιπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τους εταίρους



Διάκριση προϊόντος/υπηρεσίας σε Διαγωνισμούς Καινοτομίας



∆ιασφάλιση διευκολύνσεων της νεοφυούς επιχείρησης από οργανωμένες
επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας



Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόventure capitalsή πρόθεσης
δανειοδότησης από Τράπεζες



Τίτλοι σπουδών εταίρων και συνάφειά τους με το Επιχειρηματικό Σχέδιο



Επαγγελματική εμπειρία εταίρων
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