
«Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

 Κατάθεση φακέλων από 20/02/2019 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην 
πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν 
αθροιστικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3)
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

2. να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της
επένδυσης

3. να διατηρούν  δύο (2) τουλάχιστον θέσεις
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ή
ανάλογες θέσεις  μερικής, κατά το έτος  2018.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 
Έργα με προϋπολογισμό από 20.000 έως 200.000 € 

Η χρηματοδότηση καλύπτει από 50% έως 65% του 
συνολικού προϋπολογισμού 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις 
εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Ενέργεια
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία
• Υλικά - Κατασκευές
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Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος Μηχανήματα εξοπλισμός 

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης 
ενέργειας και ύδατος 

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δαπάνες προβολής - προώθησης 

Λογισμικά και υπηρεσίες Λογισμικού 

Μεταφορικά μέσα 

Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

Μελέτες / έρευνες αγοράς
 
 
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με 
χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 
ΚΑΝ 
ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΥΑΕΚΕΔ. 
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Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Ηφαίστου 3 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μαρούσι 15124, Τηλ.: 210 80 56 696, Fax.: 210 80 21 895, www.boxmind.gr, info@boxmind.gr 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 

Α/ Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  Έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων –
Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

Έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου 

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding Έως 25% του επενδυτικού
σχεδίου 

4. 

Ψηφιακή Προβολή  
με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 
98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και  
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

έως 15.000 € 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-
Τεχνικές Μελέτες έως 16.000 € 

6. Μεταφορικά μέσα έως 50% 

7. Μισθολογικό Κόστος
Εργαζομένων (νέο προσωπικό )

20% και μέχρι 30.000 € 
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι 
δύο (2) ΕΜΕ. 

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

ΑΑΑπππόόό   222000...000000000   –––   222000000...000000000   €€€   

http://www.boxmind.gr/
mailto:info@boxmind.gr
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