
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Παρουσίαση Δράσης  

•  Ενίσχυση για τον Εκσυγχρονισμό- Αναβάθμιση Υφιστάμενων 

Επιχειρήσεων, κατά Προτεραιότητα σε Τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 



  

H Δράση σκοπεύει στην ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων για τον 

εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

 

Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλει στην 

παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή 

αγορά.  

Ενίσχυση για τον εκσυχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων 



Προϋπολογισμός της Δράσης  

10.000.000€  
για το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Η δημόσια δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο   Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

Εθνικούς Πόρους  



Επενδυτικά Σχέδια και Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 60.000 € έως 800.000 €  

Επιδότηση από 45% για Mεσαίες επιχειρήσεις έως 55% για Μικρές και πολύ 
Μικρές επιχειρήσεις 

Το ύψος της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με βάση το 
άρθρο του ΕΚ 651/2014 και την κατηγορία επιχείρησης 



Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

Aγροδιατροφικός Τομέας  

Τομέας Τουρισμού- Πολιτισμού 

Τομέας Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών 
ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών  

Τομέας Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας  

Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών 

Τεχνολογιών  

 

Τομέας Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

 
Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) 



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:   

 Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 

όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ») 

 

 Έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018 
 
 Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 

διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) 

 δυνατότητα κάλυψης της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που 
αναλογεί τουλάχιστον στο 60% του συνόλου της 



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ 
 

 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 



Επιλεξιμότητα Επένδυσης 

- χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης 
επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά 
την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση 
με 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.  

- Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής 



Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

Μηχανολογικός εξοπλισμός , Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα  

αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής  
  

Οι παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 80% του επενδυτικού 

σχεδίου  

Μεταφορικά μέσα  έως 20.000€  

Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000€  

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών   

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού   



Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης έως 
30.000€ 
 
 Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού 

σχεδίου   
 Δαπάνες μελετών - συμβουλευτικής   

 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις   

 τις 3.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές 
εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα  

 τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές 

εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό.   
 



Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης 

Ηλεκτρονική υποβολή  

Ηλεκτρονική αίτηση 
συνοδευόμενη από τον 
φάκελο υποψηφιότητας στο 
www.ependyseis.gr/mis  
Προσοχή: κάθε 
επισυναπτόμενο έγγραφο θα 
πρέπει να έχει χωρητικότητα 
μέχρι 10MB 

Ημερομηνία Έναρξης 
Ηλεκτρονικής Υποβολής 

18/2/2020 έως 27/5/2020 

http://www.ependyseis.gr/mis

