
  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας-2η Τροποποίηση:  

• Προστέθηκαν 2 επισημάνσεις στην Κατηγορία 1 (Εξοπλισμός) αναφορικά με τα λογισμικά. 

• Στις υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής το μέγιστο επιλέξιμο κόστος τροποποιήθηκε στα 3.000 €  

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων τροποποιήθηκε στους 30 μήνες και το 
Αίτημα ελέγχου στο 30% του Προϋπολογισμού στους 18 μήνες 

• Στην ολοκλήρωση, σε περίπτωση που ΕΜΕ 12μηνου πριν την ολοκλήρωση < ΕΜΕ 
προηγούμενου έτους υποβολής το ποσό της ποσοστιαίας απομείωσης της επιχορήγησης 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: ΕΜΕ12μηνου – ΕΜΕ προηγούμενου έτους της 
υποβολής)/ΕΜΕ προηγούμενου έτους της υποβολής} Χ 10.000€ 

• Τροποποίηση παραδοτέων φυσικού αντικειμένου στην επιδότηση εξοπλισμού 
 

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας-5η Τροποποίηση: 

• Διαγράφηκαν τα πεδία που αναφέρουν την διατήρηση των ΕΜΕ κατά την ολοκλήρωση 
 

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων – 13η Τροποποίηση: 

• Στην ολοκλήρωση, σε περίπτωση που ΕΜΕ 12μηνου πριν την ολοκλήρωση < ΕΜΕ 2015 το 

ποσό της ποσοστιαίας απομείωσης της επιχορήγησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΕΜΕ12μηνου – ΕΜΕ 2015)/ΕΜΕ 2015} Χ 10.000€ 

 
4. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός-3η Τροποποίηση: 

• Οι επιχορηγούμενες (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ του προηγούμενου έτους 
της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

• Θα πρέπει ΕΜΕ 12μηνου πριν την ολοκλήρωση >= ΕΜΕ του έτους πριν την υποβολή 

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων τροποποιήθηκε στους 30 μήνες και το 
Αίτημα ελέγχου στο 30% του Προϋπολογισμού στους 18 μήνες 
 

5. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ-10η Τροποποίηση: 

• Στην ολοκλήρωση, σε περίπτωση που ΕΜΕ 12μηνου πριν την ολοκλήρωση < ΕΜΕ 2015 το 
ποσό της ποσοστιαίας απομείωσης της επιχορήγησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 
ΕΜΕ12μηνου – ΕΜΕ 2015)/ΕΜΕ 2015} Χ 10.000€ 
 

6. Επιχειρούμε έξω-8η Τροποποίηση: 

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης ή της πρώτης ημερομηνίας υποβολής σε περίπτωση που αυτή 
έχει απορριφθεί. 

 

*Σημειώνεται ότι σε όλες τις δράσεις έχουν τροποποιηθεί: 

1. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης, καθώς τα πιστοποιητικά 

πρωτοδικείων, έχουν αντικατασταθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ (στην τελική επιχορήγηση) 

2. Τα παραδοτέα για την επιδότηση προσωπικού 


