
 

 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων». 

Προκηρύχθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 το πρόγραμμα για την Eργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο 

θέτει ως κύρια προτεραιότητα χρηματοδότησης την «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με 

αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 6 

Φεβρουαρίου 2019. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 20.000 έως 200.000 

ευρώ και το ύψος της επιδότησης είναι από 50% έως 65%. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των 

έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ 

(18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:  

I. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

II. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

III. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

  
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:  

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  

− Ενέργεια  

− Εφοδιαστική Αλυσίδα  

− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)  

− Περιβάλλον  

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ  

− Υγεία  

− Υλικά - Κατασκευές  



 

 

 

 
 

 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο 
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - 
Προστασία του Περιβάλλοντος. 
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

έως 100% 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% 

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% 

4. Ψηφιακή Προβολή 
με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και 
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

έως 15.000€ 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€ 

για το σύνολο των 
υποκατηγοριών και υπό την 
προϋπόθεση δαπανών της 

κατηγορίας 1 αποκλειστικά για 
την υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες 
και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού. 

6. Μεταφορικά Μέσα έως 50% 

7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 
(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ 
ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

20% και μέχρι 30.000 € 
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο 

(2) ΕΜΕ. 

 

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 

της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού. 

 

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες 

εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του 

κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 


