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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν 

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.  Πιο αναλυτικά: 

A. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 

31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 

B. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και 

έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015. 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

o Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα 

επιλέξιμο ΚΑΔ (ρωτήστε μας). 

o Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 ΝΕΟ επιλέξιμο ΚΑΔ (διαφορετικό από 

αυτούς που δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα η επιχείρηση), στον οποίο 

(ΝΕΟ) θα γίνει η επένδυση. 

 ΠΡΟΗΓΟΙΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

o Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ από 

προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της 

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

200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο 

προηγούμενα έτη). 

 

 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν 

να κυμαίνονται από 15.000€ έως 150.000€, ανάλογα και με τον Κύκλο Εργασιών της 

επιχείρησης  για το έτος 2015.  Πιο συγκεκριμένα: 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (150.000€), στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 

150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). 

  

 

Ποσοστό χρηματοδότησης 

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

φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
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Ποιες δαπάνες επιδοτούνται 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
2. Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 
3. Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 
4. 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. 

5. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους 
του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή 
νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

6. Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE). 

7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016, 

που είναι η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
 

Πού  υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 

(ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. 
 
 

Περίοδος υποβολής προτάσεων 

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

ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016. 

 Δεν 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. 

 

 

 

 

 

Καλέστε σήμερα ( 22710 43856 ή 6974415987) για να σας 

ενημερώσουμε σε ραντεβού που θα ορίσουμε μαζί.   
 

Για την καλή προετοιμασία του σχεδίου σας, ο χρόνος που 

απομένει μέχρι την υποβολή της πρότασης δεν είναι πολύς ! 
 


