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								Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός   

 

Προϋπολογισµός: 150.000.000 € 

Ποσοστό Επιδότησης:  50 % 

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 50.000€ έως 400.000 €  

Ηµεροµηνία Υποβολής:  Ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηµατικών 
σχεδίων είναι  η 27/06/2018. Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων µέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού και το αργότερο µέχρι τις 4/12/2019. 

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 µήνες από την απόφαση ένταξης  
 
Υποχρεωτικά Κριτήρια: 

 
Ύπαρξη Υποδοµών για ΑµεΑ ή υποχρέωση να µεριµνήσουν για αυτές 
  

Πλεονεκτήµατα: 
§ Η αξιολόγηση γίνεται ανά έργο µε την διαδικασία first in first served  
§ Δύο (2) Ενδιάµεσες πληρωµές  µεταξύ 30% - 80% της υλοποίησης. 
§ Δικαίωµα χρήσης προκαταβολών σε προµηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών µέχρι 50% του 
αρχικού Π/Υ (µε αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης). 

§ Αυτόµατη εξόφληση των προµηθευτών µέσω escrow account. 
	
	

Πίνακας προϋπολογισµών ανά Περιφέρεια 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

65.000.000 

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

18.750.000 

Αττική 56.250.000 

Στερεά Ελλάδα 6.250.000 

Νότιο Αιγαίο 3.750.000 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000 
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Ποιους Αφορά	: Μεσαίες Επιχειρήσεις	

Επιλέξιµοι Τοµείς Δραστηριότητας  

	
	

	 	
  

Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι 
(ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών (€) Ισολογισµός Σύνολο (€) 

Μεσαία 50 - 249 � 50 εκατ. ή � 43 εκατ. 

  
Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται 
πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια 
που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισµό της µεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την 
απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί 
δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. Επισηµαίνεται ότι µια επιχείρηση –  υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις - θα 
πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της µεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης. 
 
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές: Ατοµική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση, Συνεταιρισµοί  που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ 

 
§ Να έχουν τρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις  
§ Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιµο ΚΑΔ   
§ Να λειτουργούν νόµιµα (άδεια λειτουργίας) 
§ Να υποβάλλουν µία και µοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ 
 
 

     
	
Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς 
τοµείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, 
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) : 

§ Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 
§ Ενέργεια 
§ Εφοδιαστική Αλυσίδα 
§ Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (ΠΔΒ) 
§ Περιβάλλον 
§ Τουρισµός 
§ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
§ Υγεία 
§ Υλικά –  Κατασκευές 
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Πίνακας Επιλέξιµων Δαπανών 

 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Μηχανήµατα – Εξοπλισµός Έως 100% 

2. 
Συστήµατα πιστοποίησης – διαχείρισης 
ποιότητας, Σχεδιασµός, τυποποίηση και 
πιστοποίηση προϊόντων 

Έως 100% 

3. Μεταφορικά µέσα 

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις µε επιλέξιµους 
ΚΑΔ στον τοµέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) µέχρι 20% 
του Π/Υ του επιχορηγούµενου επενδυτικού 
σχεδίου ή β) δαπάνη µέχρι 25.000 €. 

Για τις επιχειρήσεις µε ΚΑΔ στους υπόλοιπους 
Τοµείς Δραστηριότητας: µέχρι 25.000 € του	
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.	

	
4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000 € 

5. 

Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο 
προσωπικό) µε την 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€ για µία (1) 
τουλάχιστον ΕΜΕ 

Δεν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθµού. 

	
	
 
Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης: 
	
 
Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούµενου εξοπλισµού για 3 χρόνια µετά την 
τελική πληρωµή. 
	
	
 

Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών 
 
 
Ως ηµεροµηνία  έναρξης  επιλεξιµότητας  δαπανών  ορίζεται  η  ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης: 4/06/2018. 
	


