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Το πρόγραμμα αφορά στην βελτίωση της ποιότητας των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία 

νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Επιδοτεί τον εκσυγχρονισμό 

και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

μεταποίησης και υπηρεσιών.  

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από 07 Απριλίου έως 

20 Μαΐου 2016 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Προϋπολογισμός έργων 

από 15.000,00 € - 200.000,00 € 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται 

κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

 

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και 

τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες 

διαχειριστικές χρήσεις 

 Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν 

εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015. 

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/02/2016 
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1) να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια 

και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε 

συγκεκριμένη περιφέρεια 

2) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις 

ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / 

εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ και 

ΙΚΕ) 

3) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση 

4) να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί 

κρατικών ενισχύσεων 

5) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 

ενίσχυσης 

6) να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν 

για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων 

με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι 

κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές 

εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό 

κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές 

εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία 

πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 

7) να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά 

Α.Φ.Μ. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Κατηγορίες δαπανών 

 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος  / Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & 

εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 

 Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 

και την προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση 

πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

 Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη 

σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους 

του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων 

Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή 

νέα προϊόντα / υπηρεσίες 

 Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών 

προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με 

αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE) 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

(υφιστάμενου ή / και νέου προσωπικού) 

ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πρωτόπαπα 5, 16345 Ηλιούπολη Ι τηλ. 2109925760, fax. 2109912790 Ι www.gaiaconsulting.gr  


