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Στόχος του προγράμματος: είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών των μεσαίων επιχειρήσεων, με 

βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο.  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ οι οποίες πριν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης οι οποίες:   

I. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 

διάρκειας, 

II. Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις 

οι οποίες ορίζονται στην προκήρυξη της δράσης. 

 

Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας: Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - 

κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) : 

 

o Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

o Ενέργεια 

o Εφοδιαστική Αλυσίδα 

o Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

o Περιβάλλον 

o Τουρισμός 

o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

o Υγεία 

o Υλικά – Κατασκευές 

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό ενίσχυσης: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε 

επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό 

επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 50% 

αποτελεί ιδία συμμετοχή η οποία αποδεικνύεται κατά την υλοποίηση από την εξόφληση 

των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων καθορίζεται η 

περίοδος έως και εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης. 

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 δεκαοκτώ 

(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
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Επιλέξιμες δαπάνες: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (4-6-2018). Στις επιλέξιμες δαπάνες 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  Μέγιστο ποσό- ποσοστό στον Π/Υ 

1.  Μηχανήματα – Εξοπλισμός  (καινούργιος και απαραίτητος 

για την λειτουργία της επιχείρησης, εξοπλισμός Τ.Π.Ε) 

Έως 100%  

2.  Συστήματα  πιστοποίησης – διαχείρισης  

Ποιότητας Σχεδιασμός , Τυποποίηση και πιστοποίηση 

προϊόντων 

 Έως 100%  

3.  Μεταφορικά Μέσα (καινούργια και επαγγελματικής 

χρήσης, να μην προορίζονται για μίσθωση) 

Εξαρτάται από τον ΚΑΔ δραστηριοποίησης 

του φορέα επένδυσης  

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) Αφορά εξαρτημένη πλήρη ή μερική 

απασχόληση 

40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) 

τουλάχιστον ΕΜΕ   

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και 

συγγενών α’ και β’ βαθμού.  

  

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο 

έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. 

 

Κρίσιμα σημεία 

 Έναρξη υποβολών : 24-6-2018 και ώρα 12:00 και έως την εξάντληση των 

διαθέσιμων πόρων 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του 

δικτυακού τόπου  www.ependyseis.gr. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την 

υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως 

στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.  

 Η δράση υπόκειται στον κανονισμό De Minimis σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο 

της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπεράσει τις 200.000€. Το ποσό αυτό αφορά 

τόσο τον φορέα επένδυσης όσο και τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις και αναφέρεται στην τελευταία τριετία από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς και για τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό. 

 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  

http://www.plano2.gr/
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