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«Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός»
∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες
Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

- έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης
διάρκειας
-διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
-να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας
δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
-να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε,
Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή
διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
-να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυμαίνεται από 50.000 € έως 400.000 € .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 150.000.000€
ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Έναρξη Υποβολών: 27 Ιουνίου 2018
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1

Μηχανήματα– Εξοπλισμός

Έως 100%

2

Συστήματα πιστοποίησης –
διαχείρισης ποιότητας,
Σχεδιασμός, τυποποίηση και
πιστοποίηση προϊόντων

Έως 100%

3

Μεταφορικά μέσα

Αποκλειστικά για
επιχειρήσεις με
επιλέξιμους ΚΑΔ
στον τομέα Γ.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
α) μέχρι 20% του Π/Υ
του επιχορηγούμενου
επενδυτικού σχεδίου ή
β) δαπάνη μέχρι 25.000€.
για τις επιχειρήσεις με
ΚΑΔ στους υπόλοιπους
Τομείς Δραστηριότητας

4

Σύνταξη και παρακολούθηση
του επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι 4.000 €

5

Μισθολογικό κόστος
εργαζομένων (νέο
προσωπικό) με την υποστήριξη
από το ΕΚΤ
(χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο
98 ΚΑΝ ΕΕ
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3

40% και μέχρι 24.000€
για μία (1)
τουλάχιστον ΕΜΕ
Δεν είναι επιλέξιμη η
πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α’
και β’ βαθμού.

της ΥΑΕΚΕΔ)
ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Έναρξη Υποβολών: 27 Ιουνίου 2018
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
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