
 

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας  
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

 
 
Η ΔΡΑΣΗ 

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν  στους ακόλουθους στρατηγικούς 

τομείς προτεραιότητας: 

 

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

− Ενέργεια 

− Εφοδιαστική Αλυσίδα 

− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

− Περιβάλλον 

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

− Υγεία 

− Υλικά - Κατασκευές 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες 

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 

 

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης 

iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

 να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της 

παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. 

 να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο 

αδειοδότησης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει 

χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης 

έκδοσης/ανανέωσης αυτής. 

 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, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός]  

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ 



 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 

20.000€ έως 200.000€ 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
 

Κατηγορία 
Επιλέξιμης 
Δαπάνης  

Δημόσια 
Επιχορήγηση για 
τις επιχειρήσεις 

που το τελευταίο 
έτος πριν την 

υποβολή έχουν 
ποσοστό 

εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

ως προς τον 
Κύκλο Εργασιών 

=<8 

Δημόσια 
Επιχορήγηση για 
τις επιχειρήσεις 

που το τελευταίο 
έτος πριν την 

υποβολή έχουν 
ποσοστό 

εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

ως προς τον 
Κύκλο Εργασιών 

> 8 και =<25 

Δημόσια 
Επιχορήγηση  για 
τις επιχειρήσεις 

που το τελευταίο 
έτος πριν την 

υποβολή έχουν 
ποσοστό 

εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

ως προς τον 
Κύκλο Εργασιών 

>25 

Εξοπλισμός  50 % 60 % 65 % 

Πιστοποίηση 
προϊόντων  – 
υπηρεσιών  

50 % 60 % 65 %  

Ετικέτα 
Συσκευασία  

50 % 60 % 65 % 

Ψηφιακή 
Προβολή  

50 % 60 % 65 % 

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες – 

Τεχνικές 
Μελέτες  

50 % 50 % 50 % 

Μεταφορικά 
Μέσα  

50 % 50 % 50 % 

Μισθολογικό 
κόστος  

 
50 % 60 % 65 % 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων 

ορίζεται η 20/02/2019.  

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 
31.01.2021 και ώρα 17:00:00. 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και 

απλοποιημένη, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που 

υποβάλλονται. 

 

 



 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης. 

 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

19/12/2018. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 

ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο 

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - 

Προστασία του Περιβάλλοντος. 

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

έως 100% 

 

Πιστοποίηση 

Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
έως 100% 

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 15.000€ 

Ψηφιακή Προβολή έως 30% 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€ 

Μεταφορικά Μέσα έως 50% 

 

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 20% και μέχρι 

30.000 € 
Το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης είναι  
30.000€ για 2 ΕΜΕ, 

ανεξαρτήτως του 

κόστους της καθεμιάς. 

 



 

 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια 

Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)  

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα  

172.000.000,00  

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  

50.000.000,00  

Αττική  150.000.000,00  

Στερεά Ελλάδα  17.000.000,00  

Νότιο Αιγαίο  11.000.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ:  400.000.000,00  

 

 


