
 

 
 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή την δράση «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», για επενδύσεις εκσυγχρονισμού 

και ποιοτικής αναβάθμισης με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις 

διεθνείς αγορές.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Κατατάσσονται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δηλαδή απασχολούν μέχρι 50 άτομα 

προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού μέχρι 10 

εκατ. Ευρώ, για δύο συνεχόμενα έτη και απασχολούν μόνιμα τουλάχιστον 2 άτομα το 2018.  

• Λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται. 

• Έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2017. 

• Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με τον οδηγό του 

προγράμματος. Είναι μη επιλέξιμοι οι ΚΑΔ 01, 02, 03 (γεωργικών δραστηριοτήτων, μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων) και αν είναι ενεργοί τότε η πρόταση θα απορρίπτεται. 

• Δεν θεωρούνται προβληματικές ΜΜΕ, δεν εκκρεμεί ανάκληση επιχορήγησης και δεν έχουν 

πρόστιμο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 

• Δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται από το κανονισμό De minimιs. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ.  
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄ελάχιστον στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και 

αυξάνεται μέχρι και στο 65% για συγκεκριμένες δαπάνες ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγών (25%). 

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 μήνες από την έγκριση της αίτησης, ενώ θα πρέπει να έχει 

υλοποιηθεί το 30% του έργου τους πρώτους 12 μήνες από την απόφαση ένταξης.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

<8% 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
>8 και<25% 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
>25% 

Μηχανήματα– Εξοπλισμός 50 60 65 

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών - διαδικασιών 50 60 65 

Ετικέτα – Συσκευασία - Branding 50 60 65 

Ψηφιακή Προβολή 50 60 65 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 50 50 50 

Μεταφορικά Μέσα 50 50 50 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 50 60 65 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι επιλέξιμες από την 

ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, ήτοι 19.12.2018. 

 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός. Προμήθεια, καινούργιων μηχανημάτων, συστημάτων 

αυτοματοποίησης, λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής 

απόδοσης – προστασίας του περιβάλλοντος, όπως μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.), συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, 

παροχής ζεστού νερού χρήσης με ΑΠΕ (χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής ενέργειας) 

και λοιπών πηγών ΑΠΕ (αεροθερμικές αντλίες θερμότητας, παθητικά ηλιακά συστήματα 

θέρμανσης).Εξοπλισμός αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης κλιματισμού, αντιστάθμισης άεργου 

ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (BEMS), 

ελέγχου φωτισμού, αντικατάστασης καυσίμου, προμήθειας ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, συστημάτων ανάκτησης ενέργειας, αντικατάστασης μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων, 

αποσυμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων, λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων με νέους 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάστασης συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α. Επίσης, 

δαπάνες εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης και εξοπλισμού για 

μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού. Λοιπός εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων και 

προϊόντων εντός του χώρου της επιχείρησης, όπως ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, 

περονοφόρων παντός τύπου (τύπου κλάρκ), προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή 

επαγγελματικού αυτοκινήτου, σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου για 

την λειτουργία της επιχείρησης, όπως εκσκαφείς. 

Εξοπλισμός ΤΠΕ και εξειδικευμένου λογισμικού, που συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα της 

επιχείρησης, συστήματα ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων, 

εκσυγχρονισμού εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεσης σε INTRANET (VPN), εξειδικευμένου 

λογισμικού βελτιστοποίησης επιχειρηματικών διεργασιών (SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS), διαχείρισης 

πιστώσεων - ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης πελατών - προσωπικού (CRM, HRMS), 

συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές (e - marketplaces) και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ανάπτυξης 

και αναβάθμισης ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες, mobile responsive version, ανάπτυξης και διαχείρισης 

ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop σε 2 γλώσσες, mobile responsive, προσβάσιμο από ΑμΕΑ και 

κόστος παραμετροποίησης λογισμικού μέχρι 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού 

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών - διαδικασιών Έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού 

Ετικέτα – Συσκευασία - Branding Έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού 

Ψηφιακή Προβολή Έως 15.000 Ευρώ 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες Έως 16.000 Ευρώ 

Μεταφορικά Μέσα Έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 20% και μέχρι 30.000 Ευρώ 



Δεν είναι επιλέξιμες ως δαπάνες το κόστος φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet, εκτυπωτή, 

σαρωτή, smartphone, προτζέκτορα, τηλεόρασης, κάμερας, ενσύρματου - ασύρματου δικτύου, routers, 

switches, firewalls, κλπ.  

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000 Ευρώ 

και ανάπτυξης ή αναβάθμισης ιστοσελίδας 2.500 Ευρώ. 

• Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και 
πιστοποίηση προϊόντων. Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, πιστοποίηση- διαπίστευση της 

επιχείρησης, πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, απόκτηση  σημάτων, δοκιμές και έλεγχος 

προϊόντων – υλικών, δαπάνες πνευματικής ιδιοκτησίας και αγορά τεχνογνωσίας. 

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά πιστοποιητικό είναι 10.000 Ευρώ, τέλη, παράβολα, νομικές – 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος έως 8.000 Ευρώ, Εθνικού 

Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έως 1.500 Ευρώ, Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας έως 5.500 

Ευρώ, ενώ το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας 

ανέρχεται σε 6.000 Ευρώ/προϊόν, σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας σε 2.000 Ευρώ/προϊόν και 

σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) σε 2.000 Ευρώ. 

• Ψηφιακή Προβολή. Προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα - ιστοσελίδες και 
υπηρεσίες ψηφιακής προβολής. 

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε 

κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (google, facebook, youtube) ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ/μήνα και μέχρι 

12 μήνες, ενώ για τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (e-mailmarketing, newslettercampaign, web 

banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) σε 2.000 Ευρώ. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες. Δαπάνες ενεργειακού επιθεωρητή, αμοιβές 

εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και 

ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ 

και ΣΗΘΥΑ, με μέγιστο επιλέξιμο κόστος 12.000 Ευρώ, ενώ της σύνταξης και παρακολούθησης του 

επενδυτικού σχεδίου 4.000 Ευρώ. 

• Μεταφορικά μέσα. Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και 

μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης σε κινητήρα διπλού καυσίμου 

πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG). 

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Οι δαπάνες προσωπικού είναι 

επιλέξιμες, εφ’ όσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή 

εργασία) και μέχρι 15.000 Ευρώ ανά ΕΜΕ. 

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

 
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 400 εκ. Ευρώ, ενώ θα 

αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 


	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
	προϋποθΕΣεις συμμΕτοχης
	προϋπολογισμοσ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


