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Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό 

εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο 

αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για: 

• την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη 

λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της 

• την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την 

τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. 

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για 

την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους 

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

 

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης: 

• έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV. 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Όλη η Ελλάδα 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

• Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης») 

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας 

• Να λειτουργούν ως ΑΕ, ΕΠΕ ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν 

ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 

• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν 

έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους 

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο 

Περιφέρεια. 

 

Τι χρηματοδοτείται 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου 

• Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και 

Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
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• Μεταφορικά μέσα 

• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Ποσό επιδότησης 

 
 
50% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

Προϋπολογισμός 

 
 
50.000 € έως 400.000 € 

Περίοδος υποβολής 

 
 

από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου 

προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης. 

 

 


