
 

 

Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – 
Δικτυώσεις 

 
 
Η ΔΡΑΣΗ Η Δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας 

που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών 
οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της δυνατότητας διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, θα πρέπει να ευνοούν και να 
εξυπηρετούν την ανάπτυξη συνεργασιών σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, 
είτε σε περιφερειακό – εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο. 

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν 
στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών 
Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) 
υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στους επιλέξιμους Δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί 
να περιλαμβάνεται και μία (1) (το πολύ) υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει 
εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία δεν προσμετράτε στον 
ελάχιστο αριθμό (3) του συνεργατικού σχήματος. 

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία (1) 
υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ. 

Η επένδυση κάθε μέλους του ΣΣ πρέπει να συνδέεται άμεσα με τον τελικό στόχο 
της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, τεχνογνωσία 
προς εμπορική διάθεση κτλ.).  

Υπογραμμίζεται, ότι  

 οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν 
τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019.  

 οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.  

 οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της 
επένδυσής τους πριν την πρώτη εκταμίευση. 

Το σύνολο των επιχειρήσεων του συνεργατικού σχήματος συνδέονται ως προς 
τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο 
συνεργασίας (ΜοU). 



 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Επενδυτικά Σχέδια συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων θα κυμαίνεται από 400.000€ έως 
3.000.000€, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας. 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Επιλέξιμο 
μέγιστο ύψος 

Π/Υ 

Ελάχιστο Ύψος  
Π/Υ επιμέρους 
Επενδυτικών 

Σχεδίων 

Σύνθεση Π/Υ συνολικού 
Επενδυτικού Σχεδίου 

3 έως 1 εκ. € 

50.000€ 

1)Ο Π/Υ των επιλέξιμων 
δαπανών του 1/3 των 

συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος του 75% 
του συνολικού επιλέξιμου 

Π/Υ του Επενδυτικού 
Σχεδίου 

2) Toυλάχιστον το 50% του 
Π/Υ του συνεργατικού 

σχήματος να προέρχεται 
από μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. 

4 έως 6 έως 2,5 εκ. € 

>6 έως 3 εκ. € 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
1. Κτίρια - Ειδικές και βοηθητικές 

εγκαταστάσεις 35% 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές 
εγκαταστάσεις 100% 

3. Μεταφορικά μέσα 30% 
4. Μεταφορά τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας 10% 

5. Πιστοποίηση συστημάτων και 
προϊόντων/υπηρεσιών 

5% και μέχρι του ποσού των 
7.000€ ανά σύστημα  

6. Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης 15% 
7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 5% και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι ποσού 50.000€ 
8. Προβολή - Προώθηση προϊόντων σε 

αγορές στόχους 
15% και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι ποσού 50.000€ 
9. Δαπάνες Ίδρυσης και παροχής 

υπηρεσιών Έως 30.000€ 

10. Απόκτηση, επικύρωση και προστασία 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 
στοιχείων ενεργητικού 

5% 

 



 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
 

Α/Α Κατηγορία 
Δαπάνης 

Μεσαίες 
 

Μικρές  Μεσαίες Μικρές  

  Περιφέρειες Άρθ. 107 
παρ. 3α 

Περιφέρειες Άρθ. 107 
παρ. 3γ 

Α.1 Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Έως 
35% ή 45% 

ανά 
περιοχή 

Έως 
45% ή 55% 

ανά 
περιοχή 

Έως 
20% ή 30% 

ανά 
περιοχή 

Έως 
30% ή 40% 

ανά 
περιοχή 

Α.2 Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός – 
Μεταφορικά 
μέσα 

Α.3 Άυλες 
επενδύσεις 
ενεργητικού  

Β.1 Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες  Έως 50% 

 
Γ.1 Συμμετοχή σε 

εμπορικές 
εκθέσεις 

Έως 50% 
 

Δ.1 Δαπάνες 
Ίδρυσης 

Έως 100% και έως 30.000€ 
 

Δ.2 Δαπάνες 
παροχής 
υπηρεσιών 

Ε.1 Απόκτηση, 
επικύρωση και 
προστασία 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 
και λοιπών 
άυλων 
στοιχείων 
ενεργητικού 

Έως 50% 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 
 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 31/05/2021 και λήξης 
η 30/07/2021. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

32.000.000€. 


