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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσου την ανταγωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους 

και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς Δραστηριότητας 

•  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

•  Ενέργεια 

•  Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
•  Περιβάλλον 

•  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
•  Υγεία  

•  Υλικά - Κατασκευές.  
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

• Προϋπολογισμοί έργων:  20.000€ - 200.000€ 

• Ποσοστό επιχορήγησης: 50%  έως 65% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 
επένδυσης 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 

 

Έναρξη 6 Φεβρουαρίου 2019  και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το 
αργότερο μέχρι την συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξής τους.  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 
 

• Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας πριν 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης 

• Να διαθέτουν πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII του οδηγού  
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»  

• Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου  

• Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια  

• 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], και να τηρεί ή να 
δεσμευτεί ότι θα τηρεί εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014, όπως ισχύει 

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

• Να μην εκκρεμούν σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 
την εσωτερική αγορά. 

• Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση 
χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση 
χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) 

• Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση. 
Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην 
περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη 
οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης.  

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει 
χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. 

• Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία 

 

Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον 

ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της 
πρότασης.  
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

 

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:  
 

1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός: έως 100% του προϋπολογισμού για  
           1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

           1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο 

           1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος 

           1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

           1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

2  Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του προϋπολογισμού 

3  Συσκευασία – Ετικέτα – Branding : έως 25% του προϋπολογισμού 

4  Ψηφιακή Προβολή: έως 15.000€ 

5  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες: έως 16.000€ 

6  Μεταφορικά Μέσα: έως 50% του προϋπολογισμού 

7      Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 30.000€ και έως 20% του π/υ 

(15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ  
 

Επισημαίνεται ότι για τμήμα των παραπάνω δαπανών υφίστανται επιμέρους περιορισμοί 
σχετικοί με το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος . 

 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

• Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 
σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

• Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 
(19/12/2018). 

• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν είναι συγκριτική όμως, ως ελάχιστη 
αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50 με βάση  
τα κριτήρια που ορίζονται στον οδηγό του Προγράμματος  

 

 

 

Έκδ. 01/19 Δεκ.18 
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