30/11/2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
δραστηριότητάς της.

Προϋπολογισμός της Δράσης
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ορίζεται στο ποσό των 400 εκ.
ευρώ.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ
Μικρές
και
Μικρές
Επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στουςκλάδους:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Ενέργεια
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
• Υλικά - Κατασκευές.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 20.000€ έως 200.000€
Το ποσοστό επιδότησης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50%
του συνολικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού.
Τα υψηλότερα ποσοστά επιδότησης (έως 65%) θα αφορούν:
• Επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
• Η επιχείρηση να έχει τρεις πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές

χρήσεις (ήτοι έναρξη το αργότερο έως τις 31/12/2017)
• Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον
ΚΑΔ από τους επιλέξιμους βάση του προγράμματος
• Η επιχείρηση να απασχόλησε το τελευταίο έτος πριν την
υποβολή τουλάχιστον 2 ΕΜΕ

Κατηγορίες Δαπανών
• Προμήθεια

και εγκατάσταση νέων
σύγχρονων
μηχανημάτωνκαι εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη
λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή

συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με
εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση
προστασία του περιβάλλοντος.

ενέργειας

και

• Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
• Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
• Τεχνικές μελέτες μηχανικού Δαπάνες τεχνικών μελετών

Μηχανικού
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας,

ετικέτας
• Ψηφιακή προβολή
• Μεταφορικά μέσα
• Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού

σχεδίου
*Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί
μεταγενέστερα από την 19η/12/2018

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν
ηλεκτρονική
αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο
υποψηφιότητας
στο Π.Σ.Κ.Ε.
www.ependyseis.gr/mis.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
υποβολής/ένταξης
του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου
(π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων ορίζεται ως 24 μήνες
και η Περίοδος υποβολής προτάσεων από τις 20-2-2019 μέχρι
31 Ιανουαρίου 2021

