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 Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

Α/
Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων 
επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την 
υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. 

2 
Δικαιούχοι 
προγράμματος 

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας 

 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV. 

 

Σημείωση:  
 
Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση: 

 είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 
250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 
50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, 

 είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ 
ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. 
ευρώ και 43 εκατ. ευρώ. 
 

3 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός 
Προβληματικής Επιχείρησης») 

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες 
λειτουργίας 

 Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική 
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, 
Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον 
εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., 
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 
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4 
Επιλέξιμοι 
Τομείς 

Κατά προτεραιότητα 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Περιβάλλον 
 Τουρισμός 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Υγεία 
 Υλικά – Κατασκευές. 

5 
Επιδοτούμενες 
Δαπάνες  

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, 
Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού 
σχεδίου 

 Μεταφορικά μέσα 

 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

 
Π/Υ 

 

Ο Π/Υ ανέρχεται στα 150 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η 

Δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  

 

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης 

προϋπολογισμού από 50.000€ έως 400.000€.  

 

Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

7 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία δημοσίευσης της πρόσλησης 
ήτοι 4/6/2018 έως και 24 µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. 

8 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης στη Δράση είναι 27/06/2018  και ώρα 12:00 μ.μ.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 
συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

 
 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους 
πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια 
υπηρεσία και  υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 
εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. 
 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 
φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive 
Συμβουλευτική.  
 


