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Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Προϋπολογισµός : 78.000.000 € - Το 90% του Π/Υ αφορά τις υφιστάµενες και 10% τις νέες 

Ποσοστό Επιδότησης : 40 - 50 % (50% αν γίνει µια νέα πρόσληψη πλήρους απασχόλησης)  

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός : Από 15.000€ έως 200.000 € 

Ηµεροµηνία Υποβολής : 07/04/2016 έως 20/5/2016 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

48.840.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη 7.200.000 

Αττική 16.800.000 

Στερεά Ελλάδα 3.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.160.000 

 
 
 
Διάρκεια Υλοποίησης : 24 µήνες  
 
 
Υποχρεωτικά Κριτήρια : 
 

1. Ύπαρξη Υποδοµών για ΑµεΑ ή υποχρέωση να µεριµνήσουν για αυτές. 
2. Άδεια Λειτουργίας επιχείρησης ( όπου αυτή απαιτείται ) 
3. Ηµεροµηνία ίδρυσης και επιλέξιµος ΚΑΔ µέχρι τις 31/12/2015  

 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

1. Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συµµετοχής 
2. Δεν απαιτείται απόδειξη διατήρησης προσωπικού εκτός και αν δεσµευτούµε για νέα πρόσληψη (– εφόσον την τάξουµε 
δεσµευόµαστε να κρατήσουµε και τις υφιστάµενες για όσο διαρκεί η επένδυση ή αν η υλοποίηση της επένδυσης είναι 
µικρότερη των 12 µηνών, τότε κατ΄ ελάχιστον για 12 µήνες ακόµα και αν αυτοί ξεπερνούν το διάστηµα υλοποίησης) 

3. Είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά επαγγελµατικού οχήµατος 
4. Ενδιάµεσοι Έλεγχοι στο α. 30%  β. έως 80% της υλοποίησης 

 
Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης: 
 
     1. Διατήρηση του επιδοτούµενου εξοπλισµού για τουλάχιστον 3 χρόνια 
     2. Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια. 
 
 

EXPERIENTIAL BUSINESS SERVICES
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Ποιους Αφορά 
 
 
 
1.Υφιστάµενες επιχειρήσεις: 
 οι επιχειρήσεις που µέχρι 31/12/2015 έχουν τουλάχιστον δύο  κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 
 
2. Νέες επιχειρήσεις:  
οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στη παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί µέχρι31/12/2015 

 
 

 
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές : 
 
Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ  ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισµοί,  που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας. Στοιχεία µεγέθους 
επιλέξιµων επιχειρήσεων 
 

Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι (ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών ( € ) Ισολογισµός Σύνολο ( € ) 

Μεγάλη 249 και πάνω >50 εκατ. ή >43 εκατ. 

Μεσαία 50 - 249 ≤ 50 εκατ. ή ≤ 43 εκατ. 

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ. 

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ. 

 
 
 
 
 

Επιλέξιµες Κατηγορίες Δαπανών 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (συµπεριλαµβάνονται υποδοµές 
εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος) 40% 

Μηχανήµατα –  Εξοπλισµός (συµπεριλαµβάνεται εξοπλισµός εξοικονόµησης 
ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος) 

90% 

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής χρήσης) 15.000 € 

Άυλες δαπάνες 100% και µέχρι 100.000 € 

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 5.000 € ανά πιστοποίηση 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 6.000 €(2.500€ υποστήριξη επενδυτή) 

Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενων ή/και νέων) 
40% και µέχρι 24.000 ευρώ ως ακολούθως: 12.000 Ευρώ ανά ΕΜΕ 

(υφιστάµενη ή/και νέα) και µέχρι 2 ΕΜΕ . Δεν είναι επιλέξιµη η 
πρόσληψη συζυγών και συγγενών α΄και β΄βαθµού 
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Σηµαντικές Παρατηρήσεις 

 

Ενδεικτικές Επιλέξιµες Δαπάνες: 
 

� Κτίρια και Εγκαταστάσεις  Μετασκευές-Ανακαινίσεις κ.α. 

� Μηχανήµατα και Εξοπλισµός Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, µηχανολογικός εξοπλισµός, έπιπλα κ.α. 

� Περιβαλλοντικές Δαπάνες Led Φωτισµός, Κλιµατιστικά τύπου inverter, Φωτοβολταϊκά κ.α. 

� Συστήµατα Αυτοµατοποίησης CRM, ERP, συστήµατα µηχανοργάνωσης κ.α. 

� Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας  ISO κ.α. 

� Προβολή – Προώθηση Website, e-shop, web marketing, social media κ.α. 

� Αµοιβές Συµβούλων  Αµοιβές παρακολούθησης και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 
� Αγορά Επαγγελµατικού Αυτοκινήτου 

 
 
 
 
   Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών 
 
 
Ηµεροµηνία  Επιλεξιµότητας Δαπανών: 11/02/2016 
 

 

 

 

1. Εντός 12 µηνών από την έγκριση πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% του επενδυτικού σχεδίου επί ποινή 
απένταξης 

2. Δεν µπορεί να είναι ο επιδοτούµενος υπάλληλος σύζυγος ή συγγενής α΄ και β΄ βαθµού 

3. Ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να ξεπερνά το 100% του τζίρου 2015 και µέχρι τις 200.000 € 

4. Για την επιδότηση των κτηριακών εργασιών απαιτείται µισθωτήριο διάρκειας 6 ετών και σε περίπτωση 
ανέγερσης 12 ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης  

5. Εφόσον η επιχείρηση επιδοτηθεί για το µισθολογικό κόστος, θα πρέπει τόσο οι ΕΜΕ του 2015 όσο και οι νέες 
ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρηθούν καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και κατ΄ελάχιστον 
για 12 µήνες  

6. Οι ΕΜΕ µισθωτής εργασίας που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ προσµετρώνται  στην διατήρηση προσωπικού, αλλά 
δεν µπορούν να επιδοτηθούν και από το παρόν πρόγραµµα 


