
 

 

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό-

αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική 

επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.  

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά επένδυση για τη 

δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της 

δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα 

που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της 

παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Δικαιούχοι είναι:  

 υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις  

 που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018  

 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν 

τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  

 το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ 

 

Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων:  

  

 Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί 

στην Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών 

Επιχειρήσεων»  

 Εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, 

για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει 

αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 

2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.  

 



 

 

 
 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός]  

 Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της 

απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.  

 Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής 

νομοθεσίας  

 Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

 Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική 

εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για 

την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν 

εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής 

επένδυσης.  

 Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου 

και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για 

το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης 

ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 

καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων 

Άρθρο Κανονισμού 651/2014 

Ποσοστό ενίσχυσης 

Μικρές και Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

14  «Περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις» 
έως 55% έως 45% 

18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜΜΕ» 
έως 50% 

19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ 

σε εμπορικές εκθέσεις» 
έως 50% 

 



 

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 

σχεδίου ορίζεται σε 60.000€ και 800.000€ αντίστοιχα. 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 18-02-2020 και έως την 14-07-2020 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗ
ΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  
 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α ΑΡΘΡΟ 14 

Περιφερειακές 

επενδυτικές 

ενισχύσεις 

τουλάχιστον 80% 

Α.1  
 

Κτίρια, εγκαταστάσεις 

και περιβάλλων χώρος 

 

Α.2 
 

Εξοπλισμός  

Α.2.1  
 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

 

Α.2.2  
 

Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός ΤΠΕ / 

Συστήματα 
αυτοματισμού και 
ειδικά συστήματα 

πληροφορικής 

 

Α.2.3  
 

Μεταφορικά μέσα 
 

έως 20.000€ 

Α.2.4  
 

Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000€ 
 

Α.3  
 

Άυλες δαπάνες έως 10% 
 

Α.3.1  
 

Πιστοποίηση 
προϊόντων – 
υπηρεσιών – 
διαδικασιών 

έως 10.000€ / πιστοποιητικό 
 

Α.3.2  
 

Λογισμικά και 
υπηρεσίες λογισμικού 

 

Β ΑΡΘΡΟ 18 Ενισχύσεις 
για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

έως 30.000€ 

Β.1  
 

Συμβουλευτική, 
υποστήριξη και 

καθοδήγηση 

 
 
 
 



 

 

 
 

B.1.1  
 

Δαπάνες 

παρακολούθησης και 

διαχείρισης του 

επενδυτικού σχεδίου 

από 4.000€ έως 10.000€. Επισημαίνεται ότι 

η σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου δεν 

είναι επιλέξιμή δαπάνη. 

Β.1.2  
 

Δαπάνες μελετών - 

συμβουλευτικής 

δεν θα ξεπερνούν τις 2.500€ ανά μελέτη 

και συνολικά τις 6.000€. 

Γ ΑΡΘΡΟ 19 

Ενισχύσεις για 

συμμετοχή ΜΜΕ σε 

εμπορικές εκθέσεις 

 

Γ.1  
 

Συμμετοχή σε 

εμπορικές εκθέσεις 

Οι δαπάνες δεν θα ξεπερνούν: 
α) τις 3.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε 
επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην 

Ελλάδα, 
β) τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε 

επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο 

εξωτερικό. 

 

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού 

σχεδίου, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης Α.1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και 

περιβάλλων χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» να ανέρχεται σε τουλάχιστον 80% του 

συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, 

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.000.000€ 


