
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Τφιστάμενων Επιχειρήσεων με την 

Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» 
 

 

Α. ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Σο πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας 

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές 

να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς 

αγορές. Οι τομείς αυτοί είναι: 

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) 

 Τγεία - Υάρμακα 

 Τλικά – Κατασκευές 

Σο πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα 

υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος α’ εξάμ. 2016: 60% και 2ος κύκλος β’ εξάμ. 2016: 40%). 

Ποσοστό 10% του 1
ου

 κύκλου χρηματοδότησης θα δοθεί αποκλειστικά για νέες επιχειρήσεις. 

 

 

Β. ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: 

1. Τφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν 

κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 

2. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί 

μέχρι 31.12.2015. 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο 

πλαίσιο της Δράσης δίνονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI της προκήρυξης. Με βάση τον πίνακα των αποδεκτών ΚΑΔ 

φαίνεται πως στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ΚΑΔ από: 

 το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης, 

 το χονδρικό εμπόριο αρκετών προϊόντων, 

 τις κατασκευές, 

 την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων, 

 τις ταχυδρομικές δραστηριότητες,  

 τις εκδοτικές δραστηριότητες, 

 το λογισμικό, 

 τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές,  

 τις τηλεπικοινωνίες, 

 τις υπηρεσίες πληροφορίας, 

 τις δραστηριότητες μηχανικών, έρευνα και 

πειραματική ανάπτυξη, 

 της ενοικίασης φορτηγών, 

 της εκπαίδευσης, 

 των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας, 

 τις τέχνες και θεάματα, 

 την εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων κλπ 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΣΠΑ και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος 

ημασίας-De minimis, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον 

τουρισμό. 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι 

ακόλουθες:  

 να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας 

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε 

μια περιφέρεια.  

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού 

χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 

Εταιρία και Ι.Κ.Ε,  ατομική επιχειρήση, υνεταιρισμός, Κοινωνική υνεταιριστική επιχείρηση). 

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις  κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών 

ενισχύσεων, 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που 

απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Υ.Μ. 

 να μην έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό τους σχέδιο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

 να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε ΄λαλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 

(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 

(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:  

 οι ΟΣΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, 

καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 25% 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους 

και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο 

πρακτόρευσης). 

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

το πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυ-

σης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπερνά το 

συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. 

Σο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. την 

περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες 

(ρήτρα ευελιξίας) μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 

την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Σ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 

για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 
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α/α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό στον 

προϋπ/σμό 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

40% 1.1 Κτιριακές υποδομές λειτουργίας 

1.2 
Κτιριακές υποδομές προστασίας περιβάλλοντος & 

εξοικονόμησης ενέργειας 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

90% 

2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 

2.2 
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & 

εξοικονόμησης ενέργειας 

2.3 Σεχνολογική αναβάθμιση μέσω ΣΠΕ 

2.4 Λοιπός εξοπλισμός 

3 Άυλες δαπάνες 

100%  

και σε κάθε περίπτωση  

μέχρι 100.000€ 

3.1 
Πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμός και 

τυποποίηση 

3.2 Προβολή – προώθηση 

3.3 Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας 

3.4 υμβουλευτική υποστήριξη 

4 
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

(υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) 

40% και μέχρι 24.000€ με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ 

(υφιστάμενη ή νέα) και 2 ΕΜΕ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης 

(11/2/2016). 

 

 

Ζ. ΤΠΟΒΟΛΗ  - ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΕ 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016. 

 

Η ολοκλήρωση επενδύσεων θα γίνεται σε 24 μήνες από την έγκρισή της, αλλά στους 12 πρώτους μήνες θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου. 

Οι πληρωμές των έργων γίνονται σε δύο (2) το πολύ ενδιάμεσες δόσεις (με την υποβολή και εξέταση 

αντιστοίχων αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης πιστοποίησης) και αφορούν υλοποίηση τουλάχιστον 30% 

και μέχρι το 80% αντίστοιχα του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς επιτόπια 

πιστοποίηση έργου και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση του έργου.  

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής μέχρι 40% με κατάθεση εγγυητικής υπερ του Ελληνικού Δημοσίου καθώς 

και η εκχώρηση της σύμβασης στην τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου για το σύνολο ή τμήμα 

της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Οι δεσμεύσεις της απόφασης υπαγωγής πρέπει να τηρούνται από την επιχείρηση για τρία χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. 

 


