
 

 

 
 
 

Πρόσκληση προγράμματος  
"Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" 
 
Μπορούν να συμμετέχουν 
 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 

 Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί 
έως τις 31/12/2015. 

 Επιχειρήσεις που διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ. 

 διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο 
επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους 
οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 
Επιλέξιμες δραστηριότητες 
 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Υλικά / Κατασκευές 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Ενέργεια 
 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Υγεία 

 
Επιλέξιμες δαπάνες 
 

1. Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: 
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους 
παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις 
για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή 
υποδομή, κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων (και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος 
χώρου) που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. 
 

2. Κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση 
ενέργειας: αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική 
μέριμνα, χρήση αβαθούς γεωθερμίας, αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής 
θερμικής ενέργειας (λεβητοστάσιο/ατμοπαραγωγή, κλπ.), βελτίωση βαθμού 
απόδοσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, θερμομόνωσης κτιρίων, φυτεμένο δώμα, μόνωση δικτύων μεταφοράς 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης. 

 
 
 



 

 

 
 
 

3. Απλοποίηση/αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμός για την προστασία 
του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, κόστη υιοθέτησης cloud 
computing, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, άδειες χρήσης λογισμικού ή 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος, εγκατάσταση/παραμετροποίηση 
λογισμικού. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 

4. Προμήθεια μεταφορικών μέσων τύπου κλάρκ, μεταφορικών μέσων επαγγελματικής 
χρήσης, προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, 
τηλεφωνικά κέντρα, 

 
5. Πιστοποίηση συστημάτων και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας, πιστοποίηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων-μετρήσεις απόδοσης και 
επαλήθευσης, βιομηχανικές επιθεωρήσεις. 

 
6. Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις, 

συνέδρια κ.ά., σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, 
διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη / ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμός 
λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου,, δημιουργία 
νέας ιστοσελίδας, δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / 
επαγγελματικής δικτύωσης 

 
7. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για την προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, δαπάνες βιομηχανικού σχεδιασμού 

 
8. Αμοιβές συμβούλων, δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για νέες αγορές ή νέα 

προϊόντα, joint-ventures, δαπάνες coaching-mentoring, εκπόνηση μελετών και 
ερευνών, design για νέα προϊόντα / υπηρεσίες / επιχειρησιακά συστήματα / 
οργανωτικές διαδικασίες 

 
9. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμη η 

πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού 
 
 
Προϋπολογισμός ανά κατηγορίας δαπάνης 
 
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ - μέχρι 200.000€ 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος - 40% 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός - 90% 
 Άυλες Δαπάνες - 100% και μέχρι 100.000€ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων - 40% και μέχρι 24.000 € ως ακολούθως: 12.000€ 
ανά ΕΜE (και μέχρι 2 ΕΜΕ)δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' 
και β' βαθμού 

 
 
Ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  
 
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 
κατά 10 μονάδες μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο 
πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης 
επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
 
Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της ∆ράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ανέρχεται σε 130 
εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o 
εξάμηνο 2016: 40%).  
 
Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 78 εκατ. € (∆ημόσια 
∆απάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
 
 

Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
48.840.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αγαίο, Κρήτη 

7.200.000 

Αττική 16.800.000 

Στερεά Ελλάδα 3.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.160.000 

Σύνολο 78.000.000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Επιλέξιμες δαπάνες 
Κατά την διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από την 
επιχείρηση είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών : 
 
 
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών  
Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι οι ακόλουθες : 
 

A/A Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στο 

Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του 
Έργου 

1 
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων 

χώρος 
40% 

2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός 90% 

3 Άϋλες Δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€ 

4 

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων 
(υφιστάμένο ή/ και νέο προσωπικό) με 
υποστήριξη από το ΕΚΤ (Χρήση ρήτρας 
ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 

και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ 
ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο 

ΕΜΕ. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η 
πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' 

βαθμού 

 
 

Παρακάτω αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες που μας αφορούν 
 
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 
 
2.3.1 Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ, Προμήθεια – 
μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
πληροφορικής όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και 
ηλεκτρονικής δικτύωσης. 
 
2.3.2. Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος 
από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος 
παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per name/concurrent user, per 
server, /CPU, κ.λ.π. 
 
Τα λογισμικά δύναται να αφορούν : 

 Αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών 
διαδικασιών 

 Ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων 
 Διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-commerce, e-business, e-marketing 
 Σύνδεση σε e-marketplaces 
 Ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (SEO) 
 Ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων Intranet & Extranet 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή 

προσωπικού της επιχείρησης (ERP, CRM, HRM) 
 Διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών 

 
2.3.3. Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing 
 
2.3.4. Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το 
κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του 
κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού. 
 
Το λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού 
με βεβαίωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή μαζί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης.  
Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην 
επιχείρηση όπως επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για ιδιοκατασκευή λογισμικού από 
την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. 
 
Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr . 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή 

μέχρι τις 08.07.2016. 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των Φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το 
σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016 
 
 
 
 
 

http://www.ependyseis.gr/

