
Προκήρυξη προγράµµατος:«Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  
 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών ή στη δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριµένες 

ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην µείωση του 

κόστους ή την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. 

Μπορούν να συµµετέχουν 

Υφιστάµενες & νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις 

1.α. Υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τοµείς 

προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες µέχρι 31.12.2015 έχουν 

κλεισµένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 

β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας και δεν 

εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάµενων και έχουν συσταθεί µέχρι 31.12.2015. 

2.∆ιαθέτουν µέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ (Παράρτηµα 

VI) και 

∆ιαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑ∆ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, 

εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑ∆, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση 

Επιδοτούνται µε 

ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του 

έτους 2015. Επενδυτικό σχέδιο µε προϋπολογισµό µικρότερο των 15.000 ευρώ είναι µη 

επιλέξιµο. 

Η χρηµατοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιµών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, 

φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  

Επιδοτούνται για 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόµησης ενέργειας & ύδατος 

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση 

πατεντών και για τη µεταφορά τεχνογνωσίας. 

• Τεχνολογική αναβάθµιση µέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

• Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

• ∆απάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε οίκους του 

εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα 

προϊόντα / υπηρεσίες. 



• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύµφωνα µε αναγνωρισµένα 

πρότυπα (π.χ CE). 

O Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενου ή/και νέου προσωπικού)  

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιµες ΜΟΝΟ εφόσον πραγµατοποιηθούν µετά τις 11.02.2016 

ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης. Με εξάιρεση τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών 

παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου οι οποίες είναι επιλέξιµες από την 

υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης. 

  

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούµενο πρόγραµµα θα πρέπει, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να µην υπερβαίνει το ποσό των 

200.000 ευρώ  (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα µεταφορών) µέσα στην τριετία (τρέχον 

ηµερολογιακό έτος και τα δύο προηγούµενα έτη). 

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηµατοδότησης 

• Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού 

τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. 

• Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραµείνει ανοικτή 

µέχρι τις 20.05.2016. 

• ∆εν τίθεται θέµα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το 

σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει µετά τις 20.05.2016. 

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενηµερωθούν για τον ακριβή χρόνο και 

τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά. 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα µε ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 

19:00 

Τηλεφωνική ενηµέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση. 

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr,  www.espa.gr 

email: infoepan@mou.gr 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp 


