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Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2014-2020) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των 
Πολύ Μικρών και Μικρών Ελληνικών Επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα δημοσιεύτηκε η 
προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.  
  

Με διαθέσιμο κονδύλι €78 εκατομμύρια εκτιμάμε ότι θα ωφεληθούν  
τουλάχιστον 1.000 επιχειρήσεις! 

 
Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 

Οι Επιχειρήσεις που μπορούν να επιδοτηθούν είναι: 

 υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ' κατηγορίας, έχουν 
ιδρυθεί μέχρι τις 31.12.2015 και έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις.  

 νέες επιχειρήσεις: που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των 
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί έως τις 31.12.2105   

Μικρή επιχείρηση είναι αυτή που έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους και κάνει 
τζίρο ή έχει σύνολο ισολογισμού μικρότερο από €10 εκατομμύρια 

Πολύ Μικρή επιχείρηση είναι αυτή που έχει λιγότερους από 10 εργαζόμενους και 
κάνει τζίρο ή έχει σύνολο ισολογισμού μικρότερο από €2 εκατομμύρια 

Σας αφορά αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους 8 στρατηγικούς στόχους 
προτεραιότητας: 

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
2. Πολιτιστικές και δημιουργικές Βιομηχανίες 
3. Υλικά / Κατασκευές 
4. Εφοδιαστική Αλυσίδα 
5. Ενέργεια 
6. Περιβάλλον 
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας 
8. Υγεία-Φάρμακα 

 
Προϋποθέσεις για την επιχείρηση: 
 

 Να έχει ΚΑΔ επιλέξιμο (βλέπε Προκήρυξη – Παράρτημα VI Επιλέξιμοι 
ΚΑΔ) 

 Να μην έχει λάβει επιδότηση άνω των €200.000 μέσα στη τριετία 2014, 2015 
και 2016 
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 Να έχει τις νόμιμες άδειες λειτουργίας, να μην είναι προβληματική, να μην είναι 
υπό πτώχευση κλπ (αναλυτικές προϋποθέσεις μπορούμε να σας στείλουμε) 
 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
 
Αν θέλετε να αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας σε νέα προϊόντα, νέες αγορές, νέους 
πελάτες ή θέλετε να ενισχύσετε κάποιο τομέα της επιχείρησής σας όπως τα κτίρια, την 
ποιότητα, την καινοτομία, το περιβάλλον, την ενέργεια ή τη δυναμικότητα, τότε 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε ένα επιλέξιμο ΣΧΕΔΙΟ για την επιχείρησή 
σας.  
 
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
 
Το επιχειρηματικό σας σχέδιο απαιτεί επενδύσεις.  Κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει ένα ποσοστό στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου: 
 

Επιλέξιμες  Δαπάνες: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 40% 

2. 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Περιλαμβάνεται η 
αγορά επαγγελματικών μεταφορικών μέσων 
έως €15.000) 

90% 

3. 

Άυλες δαπάνες (Πιστοποίηση Συστημάτων, 
Προβολή-Προώθηση, Τεχνική – Συμβουλευτική 
Καθοδήγηση - με άνω όρια για κάθε τύπο 
δαπάνης) 

100% και όχι μεγαλύτερες 
των €100.00 

4. 
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  
(υφισταμένων ή νέων) 

40% μέχρι €24.000 (€12.000 
ανά ΕΜΕ και έως 2 ΕΜΕ) 

 
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται πρέπει να έχουν γίνει (τιμολόγια, πληρωμές) μετά τις 
11.02.2016 ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι πληρωμές άνω των €500 γίνονται 
τραπεζικά μόνον. 
 
 
Δ. ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
 

 Από € Έως € 

Η εταιρεία πρέπει να έχει το 2015 
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από τον 
αιτούμενο προϋπολογισμό. 

15.000 200.000 
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Ε. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ) 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
40% 

50% σε περίπτωση 
πρόσληψης νέου 
προσωπικού (για μία ή 
δύο ΕΜΕ) 

60% 50% σε περίπτωση 
πρόσληψης νέου 
προσωπικού (για μία ή 
δύο ΕΜΕ) 

 

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Προκαταβολή του 
40% της επιδότησης δίδεται με ισόποση εγγυητική επιστολή αμέσως μετά την ένταξη του 

σχεδίου.  

 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ  
 
Το κάθε ΣΧΕΔΙΟ πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μήνες το πολύ. Το 30% του έργου 
πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσα στο πρώτο 12μηνο αν η διάρκεια του έργου είναι 
πάνω από 12 μήνες. 
 
Ζ.        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 07 Απριλίου 2016 έως τις  
20 Μαΐου 2016. Ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά θα κατατεθεί μόνο από τα 
δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια μετά την αρχική αξιολόγηση.  
 

Το πρόγραμμα έχει και άλλες ειδικές προϋποθέσεις, επομένως για περισσότερες 
πληροφορίες ειδικά για την επιχείρησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
 

 Πάνος Αντωνακόπουλος, Τηλ. 210 8210175, Email: info@ennous.gr 
 Γιώργος Μπαξεβανίδης, Τηλ. 2310 797237, Email: ennousng@otenet.gr 

 
Το κείμενο αυτό είναι περίληψη από την δημοσίευση του προγράμματος (423 σελίδες) στην ιστοσελίδα 
www.espa.gr. 
 
 
 
 
Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, Νο: 01011190 

 
 

Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  
εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004, Νο: 04013040 
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