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Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και η αναβάθµιση 
των παραγόµενων προϊόντων ή/ και παρεχόµενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων, πριµοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδοµές και 
βέλτιστες πρακτικές σε θέµατα ενεργειακής αναβάθµισης, κυκλικής οικονοµίας και υιοθέτησης καθαρών 
πηγών ενέργειας.

Οι  δυνητικά ωφελούµενες επιχειρήσεις θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις  ακόλουθες προϋποθέσεις: 

•  Να πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε µία Κατηγορία Περιφέρειας 
•  Να έχουν τουλάχιστον µία (1) πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης 
•  Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιµο 
ΚΑ∆ δραστηριότητας, πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης 
•  Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιµο/ους ΚΑ∆ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης 
•  Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτηµένης εργασίας το ηµερολογιακό έτος που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. 
•  Να λειτουργούν νόµιµα
• Να µην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηµατοδότησηςΝα λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εµπορικού χαρακτήρα.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται 
η ∆ράση.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται σε 350.000.000€. 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 30.000 έως και 
200.000€. 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 
διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε µία από τις τρεις (ή λιγότερες 
εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης µε ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€ 

Η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) µήνες, από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης.
 



Καθεστώς Ενίσχυσης & Ποσοστά Ενίσχυσης

Επιλέξιµες ∆απάνες

Οι ενισχύσεις της παρούσας ∆ράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.1407/2013 της 
Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De Minimis).
Το ποσοστό της επιχορήγησης διαµορφώνεται στο 40% για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις 
στο σύνολο των περιφερειών της χώρας και  δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του 
επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου. 
Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγµατοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες 
«Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής:

•   ∆απάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις (Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 
40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
•  ∆απάνες Συµβατικού Εξοπλισµού (Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισµός, έως 100 % και 
Λοιπός Εξοπλισµός έως 5% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
• ∆απάνες GREEN Εξοπλισµού (Εξοπλισµός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόµησης 
ενέργειας, Εξοπλισµός κυκλικής οικονοµίας, Εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιo
κατανάλωση έως 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
• ∆απάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Πιστοποίηση και συµµόρφωση προϊόντων σύµφωνα µε εθνικά, 
εναρµονισµένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., Πιστοποίηση 
υπηρεσιών & διαδικασιών σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα, Πνευµατική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
•   ∆απάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Σχεδιασµού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, έως 5% 
του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
•   ∆απάνες για Παροχή Υπηρεσιών (∆απάνες Προβολής και Εξωστρέφειας, έως 20.000 €)
•  ∆απάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, έως 10% του επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού)
•   ∆απάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνικές Μελέτες, έως 10% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού 
& Συµβουλευτικές Υπηρεσίες έως 4% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού)
•   Μεταφορικά Μέσα (GREEN)Υποχρεωτικά ηλεκτρικά (έως 50.000 €) 
•   Μισθολογικό κόστος νέων εργαζοµένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ), έως 45.000 €
•   Έµµεσες δαπάνες, 7% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
χρηµατοδότησης.



∆ιαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόµιση φυσικού 
φάκελου δικαιολογητικών µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άµεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα 
εξετάζονται σύµφωνα µε τη σειρά που υποβάλλονται µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισµού της ∆ράσης ανά 
κατηγορία Περιφέρειας.

Ως ελάχιστη βαθµολογία πρόκρισης, βάσει βαθµολογικών κριτηρίων ορίζεται το 40

Περίοδος υποβολής

Αναµένεται 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας.


