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Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του προγράμματος είναι: Αγροδιατροφή / 

Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / 

Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. 

Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του 

έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), αν ο κύκλος 

εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€, και δεν μπορεί να είναι κατώτερος 

των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό 

επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση 

επίτευξης αυτού του στόχου. 

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας 

Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από 

τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών 

μελών της ΕΕ. 

Διάρκεια έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις– Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Α) υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ 

κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν δύο (2) ή περισσότερες 

διαχειριστικές χρήσεις 

2. Β) νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 

και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. 

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον 

επιλέξιμο ΚΑΔ 

3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά 

στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, 

στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες 

μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

mailto:info@valueright.gr
http://noisisdev.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-καδ.pdf
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Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 

επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε 

συγκεκριμένη περιφέρεια. 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / 

εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 

Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί 

κρατικών ενισχύσεων, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 

 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.) 

 να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι 

δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και 

επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

Επιλέξιμες Δαπάνες  

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 40% του προϋπολογισμού 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90% του προϋπολογισμού 

3.  Άϋλες Δαπάνες, έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€ 

4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και 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€ ως ακολούθως: 

12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ 

βαθμού. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016. 

Υποβολή- Διαδικασία αξιολόγησης-Ένταξη 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 

20/05/2016. 
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