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«Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισµού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µε 
έµφαση στην καινοτοµία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 

 

Προϋπολογισµός: 9.500.000 € 

Ποσοστό Επιδότησης:   60 % 

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 10.000€ έως 330.000 €  

Ηµεροµηνία Υποβολής: 08/10/2020 έως την 08/02/2021  

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης  
 
Υποχρεωτικά Κριτήρια: 

1. Ύπαρξη Υποδοµών για ΑµεΑ ή υποχρέωση να µεριµνήσουν για αυτές 
2. Απόδειξη ιδίας συµµετοχής  

 
Πλεονεκτήµατα: 

1. Μία  Ενδιάµεση πληρωµή µεταξύ 50% - 80% της υλοποίησης. 
2. Δικαίωµα χρήσης προκαταβολών σε προµηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών µέχρι 50% του 
αρχικού Π/Υ (µε αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης). 

3. Επιλέξιµες οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες  προβολής, social media και το µισθολογικό κόστος 
νέου εργαζόµενου. 

4. Αυτόµατη εξόφληση των προµηθευτών µέσω escrow account. 
 
 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ  
 

Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Μεσαίες, Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει :  
 

a. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάµενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, 
οι οποίες µέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισµένες 
διαχειριστικές χρήσεις 
  

b.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις 
- Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εµπίπτουν 
στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάµενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν 
συσταθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. 
- Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ηµεροµηνία 
έναρξης δραστηριότητας µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης 

 
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές: Α.Ε,  Ε.ΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατοµική, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισµός 
 
 
 
 



2	
 

 

 
Στοιχεία µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων 
 
 
Κριτήρια Μικρής και Πολύ Μικρής Επιχείρησης  
 
Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι (ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών (€) Ισολογισµός Σύνολο (€) 

Μεσαία  50-249 50εκατ. Ή 43 εκατ. 

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ. 

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ. 
 
 
  Κριτήρια Επιλεξιµότητας 
 

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (έδρα ή υποκατάστηµα)   
2. Να διαθέτουν  τους επιλέξιµους  ΚΑΔ επένδυσης  πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 

(υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις) ή το αργότερο έως την πρώτη εκταµίευση (Υπό σύσταση  
Επιχειρήσεις). 

3. Να λειτουργούν νόµιµα (άδεια λειτουργίας) 
4. Να υποβάλλουν µία και µοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ. 
 

 
Πίνακας Επιλέξιµων Δαπανών 
 
 

 
Α/Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις έως 50% 

 
2 

Μηχανήµατα - εξοπλισµός έως 90% 

3 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 60% 

4 
Τεχνολογική αναβάθµιση - ΤΠΕ έως 40% 
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Συµβουλευτικές υπηρεσίες 15% και έως  20.000€ 
 

6. Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις 20% και έως  30.000€ 
  

7 

Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου 
προσωπικού 

20% και µέχρι 30.000 € 
 

12.000€ ανά ΕΜΕ ανώτατο όριο. 
 

8 
Λειτουργικές δαπάνες 10% 
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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 υποβολής  της 
επενδυτικής πρότασης  
 

  

 


