
 

 

ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων  

 

Σκοπός   

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται - κατά 

προτεραιότητα - στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.  

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων   

 Ενέργεια   

 Εφοδιαστική Αλυσίδα   

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)   

 Περιβάλλον   

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ   

 Υγεία   

 Υλικά – Κατασκευές  

 

Δικαιούχοι  

Υφιστάμενες Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:   

 απασχολούσαν δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το 

έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.   

 Να λειτουργούν και να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.   

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.   

 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην 

παρούσα δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι 

επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης 

μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή 

υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης 

χρηματοδότησης. 



 

 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  • Να 

μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017).   

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης    

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να 

κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό χρηματοδότησης 

κυμαίνεται από 50%-65% επί του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των 

επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Μέγιστό επιλέξιμο ποσοστό / 
ποσό στον επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό του έργου 

1 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο 
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής 

Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος. 

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο 

Λογισμικό,Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ 

Έως 100% 

2 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 100% 

3 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding Έως 25% 

4 Ψηφιακή Προβολή Έως 15.000€ 

5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 

Έως 16.000€ για το σύνολο των 
υποκατηγοριών και υπό την 
προϋπόθεση δαπανών της 

κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την 
υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και 

Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού. 

6 Μεταφορικά Μέσα Έως 50% 

7 
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο 

προσωπικό) 

20% και μέχρι 30.000 € 

15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) 

ΕΜΕ. 



 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης (19/12/2018).   

 

Προθεσμία και διάρκεια έργου    

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η 20/02/2019.   

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το 

αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή 

της (19/6/2020). 


