
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 «Αναβάθµιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 
 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, έθεσε σε εφαρµογή τον Α’ κύκλο του 

προγράµµατος «Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», στα πλαίσια του προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, µε σκοπό την αναβάθµιση 

της επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους 8 στρατηγικούς τοµείς, 

προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα, βελτιώνοντας τη θέση τους 

στις εθνικές και διεθνείς αγορές.  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες µέχρι 

τις 31.12.2015 έχουν κλεισµένες δυο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και οι νέες 

που έχουν συσταθεί µέχρι τις 31.12.2015, σύµφωνα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η έδρα και οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργούν 

νόµιµα (διαθέτουν άδεια λειτουργίας). 

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

προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό De minimιs. 

• Είναι πολύ µικρές ή µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 - 50 άτοµα (ΕΜΕ) και 

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισµού έως 10 εκ. Ευρώ. 

• ∆ιαθέτουν µέχρι τις 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆, ενώ 

στην περίπτωση που ο ΚΑ∆ της επένδυσης είναι διαφορετικός θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί.  

Ειδικότερα, οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ αφορούν σε επιλεγµένες δραστηριότητες των 07 - 32 (εξόρυξη, 

παραγωγή τροφίµων, ποτών, ένδυση – υπόδηση, εκτυπώσεις, χηµικά, φαρµακευτικά είδη, 

πλαστικά, ελαστικά, µη µεταλλικά και µεταλλικά προϊόντα, Η/Υ, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, 

µηχανήµατα, έπιπλα και οχήµατα), 35 - 39 (παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού 

και κλιµατισµού), 41 κατασκευές κτηρίων, 42 έργα πολιτικού µηχανικού, 45 χονδρικό και λιανικό 

εµπόριο οχηµάτων και  µοτοσικλετών, 46 χονδρικό εµπόριο, 49 χερσαίες µεταφορές, 50 – 51 

πλωτές και αεροπορικές µεταφορές, 52 αποθήκευση, 53 ταχυµεταφορές, 58 εκδοτικές 

δραστηριότητες, 59 παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

ηχογραφήσεων και µουσικών εκδόσεων, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγραµµατισµός Η/Υ,  



63 πληροφορική, 71 αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις, 72 

επιστηµονική έρευνα, 73 διαφήµιση, 74 σχεδιασµός και εξειδικευµένο σχέδιο, 77 ενοικίαση και 

εκµίσθωση, 82 διοικητικές δραστηριότητες, 85 εκπαίδευση, 86 ανθρώπινη υγεία, 87 και 88 

βοήθεια µε παροχή καταλύµατος – κοινωνική µέριµνα και 90 τέχνες – διασκέδαση, 91 

δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης θα διαµορφώνεται από 15.000 έως 200.000 

Ευρώ και ταυτόχρονα δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015, ενώ το 

µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού (40% 

βασικό ποσοστό συν 10% για πρόσληψη νέου προσωπικού). 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του 

προγράµµατος, ήτοι 11.02.2016.  
 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος Έως 40% 

2 Μηχανήµατα – Λοιπός Εξοπλισµός Έως 90% 

3 Άϋλες δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωση έως 100.000 
Ευρώ 

4 Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων 
Έως 40% και έως 24.000 Ευρώ  

(12.000 Ευρώ / ΕΜΕ) 
 

Υπενθυµίζεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 
 

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες αφορούν στα παρακάτω: 
 

• Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.  

Περιλαµβάνει δαπάνες για διαµορφώσεις – επεκτάσεις κτηριακών υποδοµών λειτουργίας 

της επιχείρησης και υποδοµών για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµησης 

ενέργειας (θερµοµονώσεις, αναβάθµιση κεντρικής θέρµανσης, αντικατάσταση 

υαλοπινάκων. 



• Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού.  

∆απάνες εξοπλισµού παραγωγής, αυτοµατοποίησης, αποθήκευσης, προστασίας 

περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας (αντλιών θερµότητας, ΑΠΕ, Building Energy 

Management Systems, περιορισµού ρύπανσης), εξοπλισµού Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Η/Υ, εφαρµογές ERP, CRM, λογισµικά, ανάπτυξη e-business, e-

marketing, e-commerce, SEO, cloud computing, µε επιλέξιµο κόστος παραµετροποίησης 

και εκπαίδευσης έως 20% του κόστους αγοράς της εφαρµογής).  

Λοιπού εξοπλισµού (µεταφορικά µέσα, διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών- (κλάρκ, 

παλετοφόρα)-, επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα µέχρι 15.000 Ευρώ, προµήθεια µηχανών 

και επίπλων γραφείου έως 10%)  
 

• Άϋλες δαπάνες.  

Πιστοποίηση συστηµάτων, (ISO, CE), σχεδιασµός νέων προϊόντων – συσκευασίας, 

πιστοποίησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων – µετρήσεις απόδοσης - επαλήθευσης, έως 

5.000 Ευρώ ανά διαχειριστικό σύστηµα, προβολή –προώθηση σε αγορές στόχους, µε 

συµµετοχή σε διεθνείς ή επαγγελµατικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δηµιουργία 

εντύπου έως 5.000 Ευρώ, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, έως 5.000 Ευρώ, σχεδιασµός 

λογοτύπου/εταιρικής ταυτότητας έως 5.000 Ευρώ, αναβάθµιση ιστοσελίδας, δηµιουργία – 

κατασκευή νέας και προσαρµογή για εξυπηρέτηση ΑµΕΑ, έως 2.500 Ευρώ και δαπάνες 

προβολής σε µέσα κοινωνικής και επαγγελµατικής δικτύωσης έως 5.000 Ευρώ. Επίσης, 

τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη συµµετοχής σε διαγωνισµούς, σύναψης 

συµβάσεων συνεργασίας, εκπόνησης µελετών έως 3.500 Ευρώ, παρακολούθηση - 

διαχείριση επενδυτικού σχεδίου, έως 2.500 Ευρώ.  
 

 

• Μισθολογικό κόστος.  

Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου και νέου προσωπικού, συµπεριλαµβανόµενου του 

κόστους εισφορών, µέχρι 12.000 ευρώ ανά άτοµο και µέχρι 2 άτοµα (ΕΜΕ). 
 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 24 µήνες από την έκδοση της απόφασης 

ένταξης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 40% της αναλογούσας 

επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.  
 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστηµα από 07.04.2016 

µέχρι 20.05.2016. 


