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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

 

 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

 Στήριξη ΜΜΕ 

 

2 
Δικαιούχοι 
προγράμματος 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι 

οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες 

διαχειριστικές χρήσεις ή 

 Νέες που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και 

έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  

 Διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο 

ΚΑΔ 

 Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τους ΚΑΔ, που 

αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτοί είναι διαφορετικοί από τους 

ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται ήδη. 

3 
Διάθεση Π/Υ 
Προγράμματος 

Ποσοστό 10% του Π/Υ της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες 

μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις 

υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 
 
4 

 
 
 
 
 
Προϋποθέσεις 
 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά στους 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του επιχειρησιακού Προγράμματος « 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

 Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Υλικά/ Κατασκευές 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Ενέργεια  

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

 Υγεία-Φάρμακα 

5 

Επιλέξιμες 
Ενέργειες-
Δαπάνες 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (Κτιριακές υποδομές για 

τη λειτουργία της επιχείρησης, κτιριακές υποδομές για την προστασία του 

περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας) έως 40% του Π/Υ. 

 Μηχανήματα-Εξοπλισμός (Μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για 

την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, 

τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ, λοιπός 

εξοπλισμός) έως 90% του Π/Υ. 

 Άυλες δαπάνες (Πιστοποίηση Συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση, 

προβολή-προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, δικαιώματα 

τεχνογνωσίας και αξιοποίηση τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη/καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλλει στη βελτίωση 

της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη 

καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας) έως 100% του Π/Υ. 

 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού (Πλήρες 

μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού, πλήρες μισθολογικό 

κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού –σημειώνεται ότι δεν είναι 

επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α΄ και β΄ βαθμού) έως  40% 

και μέχρι 24000 ως ακολούθως: 12000 ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ. 



 

 

 

 

- 2 - 

 

6 
Προϋπολογισμός 

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από  

15.000€ έως 200.000€ 

7 Επιχορήγηση 
Η επιδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 

10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

8 Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι από 07.04.2016 μέχρι τις 

20.05.2016 και ώρα 17:00. 

 

 

 

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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