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Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των 
προϊόντων τους. 

2 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 
δωδεκάμηνης διάρκειας 

• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του 
επενδυτικού σχεδίου. 

3 
Επιδοτούμενες 
Δαπάνες 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου � 

• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του 

επενδυτικού σχεδίου � 

• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου � 

• Ψηφιακή Προβολή �  

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες �  

• Μεταφορικά Μέσα �  

• Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

4 Π/Υ 

Ο Π/Υ ανέρχεται στα 400 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η 
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € Επιδότηση από 50% έως 65% Το 
ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των 
επιχειρήσεων. 

5 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 
ήτοι 19/12/2018 έως και 24 µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. 

6 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση 

είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 
το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020. 

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