
 

 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης αναµένεται να θέσει σε ισχύ το πρόγραµµα «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προκειµένου να αναβαθµίσουν και 

να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Κατατάσσονται στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 50 άτοµα 

προσωπικό ή έχουν κύκλο εργασιών και σύνολο ετήσιου ισολογισµού έως 10 εκατ. Ευρώ, για δύο 

συνεχόµενα έτη.  

• Λειτουργούν νόµιµα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν άδεια λειτουργίας, εφ’ όσον απαιτείται. 

• Έχουν κλεισµένες τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

• ∆ιαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσηςστους κλάδους µεταποίησης, χονδρικού 

εµπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισµού (εξαιρουµένων των µη κύριων καταλυµάτων). 

• ∆ιαθέτουν δυο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας στο έτος πριν την υποβολή της αίτησης. 

• Έχουν τη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής, είτε µε ιδίους πόρους, είτε µε δάνειο.  

• ∆εν είναι προβληµατικές, δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράµµατα που 

χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό De Minimιs. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης θα κυµαίνεται από 30.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, 

ενώ η ένταση ενίσχυσης θα κυµαίνεται από 50% έως 75% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, 

ανάλογα µε τις κατηγορίες δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και την εξαγωγική δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 µήνεςαπό την έκδοση της απόφασης 

ένταξης, ενώ πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% του έργου στους πρώτους 18 µήνες από την έκδοση 

της απόφασης ένταξης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε προµήθεια και εγκατάσταση νέου και σύγχρονου εξοπλισµού, 

παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστηµάτωνπιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, 

τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων, τεχνικών µελετών µηχανικού, αµοιβών συµβούλων για την 

παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου και µισθολογικού κόστους πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι 

δαπάνες είναι επιλέξιµες µετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. 

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µε σειρά προτεραιότητας και µέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. 


