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Εργαλείο Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν                    
SME Instrument 

Α/
Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

 

Το SME Instrument αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της ΕΕ  

και ως χρηματοδοτικός μηχανισμός στοχεύει στο να υποστηρίξει, να 

χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει τα πλέον καινοτομικά και πρωτοποριακά 

προϊόντα ή υπηρεσίες επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2 
Παρεχόμενη 
Υποστήριξη 

 

Το SME Instrument  

 παρέχει υποστήριξη πλήρους κύκλου επιχειρηματικής καινοτομίας.  

 έχει τρεις φάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας καθοδήγησης και 

παρακολούθησης. Συγκεκριμένα παρέχει:  

 χρηματοδότηση έργων καινοτομίας σε δύο φάσεις  

 Μελέτη εφικτότητας και σκοπιμότητας (φάση 1) 

 Ανάπτυξη έργων καινοτομίας (φάση 2) 

 υπηρεσίες υποστήριξης που θα σας βοηθήσουν να ωφεληθείτε από την 

καινοτομία σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ιδιωτική 

χρηματοδότηση- Εμπορευματοποίηση (φάση 3) 

 καθοδήγηση για ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της επιχείρησης 

και συμβολή στην ευθυγράμμιση του έργου με τις στρατηγικές 

επιχειρηματικές ανάγκες. 

 Δεν υπάρχουν καθορισμένα θέματα - οι καινοτόμες εταιρείες όλων των 

τομέων μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους.  

 Οι εταιρείες συνιστώνται να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη φάση, αλλά 

μπορούν επίσης να υποβάλουν απευθείας αίτηση για την Φάση 2 ανάλογα 

με την ωριμότητα του σχεδίου τους. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Φάσης 1 

όμως θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει ευκολότερα στη Φάση 2. 

3 Δικαιούχοι  

 

Αποκλειστικά Μεμονωμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ή σύμπραξη ΜμΕ (το 

πολύ τρεις) διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν διεθνείς 

φιλοδοξίες και τη θέληση να μετατρέψουν ισχυρές, καινοτόμες επιχειρηματικές 

ιδέες σε προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες που θα πρωταγωνιστήσουν στις 

αγορές.  

 Ως ΜμΕ νοούνται : οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και 

έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών που 

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και ισολογισμό που δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Επιλεξιμότητα 

 

 Η στήριξη παρέχεται σε ΜμΕ με κερδοσκοπικό σκοπό, μεμονωμένες ή ως 

μέρος μιας κοινοπραξίας ΜμΕ με κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

(συμπεριλαμβάνονται νέες και νεοσύστατες ΜμΕ από οποιοδήποτε τομέα). 

 Άλλοι εταίροι - όπως οι ερευνητές ή οι μεγαλύτερες εταιρείες - μπορούν να 

συμμετάσχουν ως συνεργάτες ("τρίτα μέρη"), αλλά δεν είναι επιλέξιμοι για 

χρηματοδότηση. 
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 ΟΙ ΜΜΕ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.  

 Οι επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ μπορούν να λάβουν υποστήριξη, εφόσον 

βρίσκονται σε μια χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».  

 Οι ΜμΕ που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες μπορούν να 

συμμετάσχουν σε έργα ως συνεργάτες ("τρίτα μέρη"), για παράδειγμα ως 

υπεργολάβοι, αλλά δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. 

 Ένα έργο/πρόταση ανά επιχείρηση μπορεί να υποβληθεί κάθε φορά. Δεν 

μπορείτε να υποβάλετε δεύτερη αίτηση στο πλαίσιο του SME Instrument 

εάν: 

 συμμετέχετε ήδη σε ένα έργο (ως επικεφαλής υποψήφιος ή εταίρος) 

 είστε μέρος ενός έργου που διέρχεται από τη διαδικασία εφαρμογής 

(από τη φάση 1) 

 Αλλά μπορείτε: 

 να υποβάλετε μια δεύτερη αίτηση στο πλαίσιο του SME Instrument, εάν 

η πρώτη αίτησή σας απορριφθεί και 

 να ζητήσετε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SME Instrument ακόμη και 

αν συμμετέχετε σε άλλο σχέδιο ή εφαρμογή του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» εκτός του SME Instrument. 

5 

Φάση 1 
(προαιρετική): 
Μελέτη 
βιωσιμότητας 
και 
σκοπιμότητας 

 
Χρηματοδότηση για: επιστημονική ή η τεχνική μελέτη βιωσιμότητας μιας 
καινοτόμας ιδέας καθώς και αποτύπωση της εμπορικής δυναμικής της 
επιχειρηματικής ιδέας (κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου), έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί σε ένα καινοτόμο έργο.  
 
Ποσό χρηματοδότησης: εφάπαξ ποσό 50.000 ευρώ (ανά έργο, όχι ανά 
συμμετέχουσα επιχείρηση) - 70% των θεωρητικών επιλέξιμων δαπανών ύψους 
71.429 ευρώ. 
 
Διάρκεια: συνήθως περίπου 6 μήνες (μπορεί και μεγαλύτερη ή μικρότερη) 
 

Εάν η μελέτη σκοπιμότητας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ένα έργο 

καινοτομίας ή ότι η επιχείρησή σας χρειάζεται ιδιωτική χρηματοδότηση, 

μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για στήριξη για ένα σχέδιο φάσης 2 ή / και να 

αναζητήσετε πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση, για παράδειγμα στα 

πλαίσια των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Horizon 2020». 

6 
Φάση 2: 
Ανάπτυξη 
καινοτομίας 

 

Χρηματοδότηση για: ανάπτυξη της επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, 

καινοτόμας επιχειρηματικής ιδέας σε ένα έτοιμο προς εμπορική διάθεση 

προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία (που ενδεχομένως θα αναπτυχθεί και θα 

χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της πρώτης φάσης του SME Instrument). 

 

Ποσό χρηματοδότησης: € 500.000 έως € 2.500.000 ή και άλλα ποσά (που 
καλύπτουν μέχρι το 70% των δαπανών και σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%) 
Ο χρόνος χρηματοδότησης αναμένεται να είναι 6 μήνες. 

 
Διάρκεια: συνήθως περίπου 1 έως 2 χρόνια (εκτός αν απαιτηθεί μεγαλύτερη) 
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7 
Φάση 3: 
Διάθεση στην 
αγορά 

 

Έμμεση υποστήριξη της επενδυτικής εταοιμότητας των ΜμΕ παρέχοντας 

πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, χρηματοδοτικά κεφάλαια 

υψηλού ρίσκου, επενδυτικά εργαλεία και μηχανισμούς δικτύωσης και 

εξωστρέφειας – υποστήριξη από το δίκτυο Enterprise European Network (EEN) 

με σκοπό την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας της φάσης 2. 

 

Δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση χρηματοδοτική ενίσχυση. 

 

Μέχρι το τέλος της φάσης 3, η επιχείρησή σας θα έπρεπε να έχει θέσει στην 

αγορά μία ή περισσότερες καινοτομίες (προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία κ.λπ.), 

ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή της. 

8 
Παρεχόμενη 
Καθοδήγηση 

 

Παροχή συμβουλών επιχειρηματικής καινοτομίας στις φάσεις 1 και 2 για:  

 Ενδυνάμωση  των ΜΜΕ στις προσπάθειές τους και τις προκλήσεις για την 

επιτυχή εμπορευματοποίηση της καινοτομίας τους 

 Ενίσχυση της ικανότητας της εταιρείας να εξελιχθεί με επιτυχία στο 

επόμενο στάδιο του κύκλου ζωής της 

 Αντιμετώπιση πτυχών όπως στρατηγική, οργάνωση, διαχείριση, 

χρηματοδότηση, ανάπτυξη πόρων. 

 

Διάρκεια καθοδήγησης (ανά επιχείρηση): 

 μέχρι 3 ημέρες κατά τη διάρκεια της φάσης 1 

 έως 12 ημέρες κατά τη διάρκεια της φάσης 2 
 

Δεν παρέχεται καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της φάσης 3. Ωστόσο, οι μικρές 

επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν συνεχή υποστήριξη από το δίκτυο EEN, σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

9 
Τελικές Ημ/νίες 
υποβολής για 
τη Φάση 1 

 
08 Φεβρουαρίου 2018 
03 Μαϊου 2018 
05 Σεπτεμβρίου 2018 
07 Νοεμβρίου 2018 
------------------------- 
13 Φεβρουαρίου 2019 
07 Μαϊου 2019 
05 Σεπτεμβρίου 2019 
06 Νοεμβρίου 2019 
------------------------- 
12 Φεβρουαρίου 2020 
06 Μαϊου 2020 
02 Σεπτεμβρίου 2020 
04 Νοεμβρίου 2020 

10 
Τελικές Ημ/νίες 
υποβολής για 
τη Φάση 2 

 
10 Ιανουαρίου 2018 
14 Μαρτίου 2018 
23 Μαϊου 2018 
10 Οκτωβρίου 2018 
------------------------- 
09 Ιανουαρίου 2019 
03 Απριλίου 2019 
05 Ιουνίου 2019 
09 Οκτωβρίου 2019 

mailto:info@motive.com.gr
mailto:grammateia@motive.com.gr
http://www.motive.com.gr/


 

Motive Συμβουλευτική 

Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017,Fax: 2310-521402,Τ.Κ:54625, 

E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr 

------------------------- 
08 Ιανουαρίου 2020 
18 Μαρτίου 2020 
19 Μαϊου 2020 
07 Οκτωβρίου 2020 
 

 
 
 
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.  
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