
 

 

 
 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 

Προκηρύχθηκε η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, 
προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι 
οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 

• έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, 
• διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης που ανήκουν στους τομείς: Αγροδιατροφή 

/ Βιομηχανία Τροφίμων  − Ενέργεια  − Εφοδιαστική Αλυσίδα  − Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)  − Περιβάλλον − Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας ΤΠΕ  − Υγεία − Υλικά - Κατασκευές, 

• έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής 

του επενδυτικού σχεδίου, 
• απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ, 
• λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται 
η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής, 

• καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του 
προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο, 

• δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, 

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή 

τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία 
(Κανόνας Deminimis). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι 
από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε 



 

 

ποσοστό 50% και έως 65% για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 
25% του κύκλου εργασιών τους. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 
δαπανών: 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός: 1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, 1.2 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, 1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής 
Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος, 1.4 Λοιπός Εξοπλισμός, 1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & 
Εξειδικευμένο Λογισμικό (έως 100% προϋπολογισμού). 

• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100% προϋπολογισμού). 
• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25% προϋπολογισμού). 
• Ψηφιακή Προβολή (έως 15.000 ευρώ) 
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000 ευρώ). 
• Μεταφορικά Μέσα (έως 50% προϋπολογισμού). 
• Mισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% προϋπολογισμού και 

έως 30.000 ευρώ) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, 

• Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού 
σχεδίου, 

• Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, 

• Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης 
στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης. 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 20.02.2019. 

 
 

 



 

 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση 

Προκηρύχθηκε η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 
Εκπαίδευση» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων των κλάδων Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης και Εκπαίδευσης – Κοινωνικής 
Μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση 
στην αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι 
οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 

• έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, 
• διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης στο χώρους:  

o Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47), 
o Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και  
o Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88)., 

• έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής 

υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:  

• Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ  

• Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ  

• Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας: 5 ΕΜΕ, 

• απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ, 

• λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται 
η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής, 

• καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του 
προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο, 

• δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, 

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή 

τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία 
(Κανόνας Deminimis). 



 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι 
από 10.000,00€ έως 150.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε 
ποσοστό 50%. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 
δαπανών: 

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος (έως 100% προϋπολογισμού). 
• Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 100% προϋπολογισμού). 

• Μεταφορικά Μέσα (για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης έως 25.000 ευρώ και έως 30% 

προϋπολογισμού) (για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας έως 100% προϋπολογισμού). 
• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 14.000 ευρώ). 
• Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Σχεδίου (έως 8.000 ευρώ). 

• Ψηφιακή Προβολή (έως 8.000 ευρώ).  
• Mισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 40% προϋπολογισμού και 

έως 30.000 ευρώ). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος και η αξιολόγηση θα ακολουθήσει της καταληκτικής ημερομηνίας, 

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης, 
• Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, 
• Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης 
στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται η 27-2-2019 με 

καταληκτική ημερομηνία στις 9-5-2019. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Νίκο Σφυρή, τηλ.: 210 7518344, κιν.: 
6948 597659, email: nsfiris@bima.gr 
 


