
Η νζα Δράςθ "Ποιοτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ" ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μεςαίων 
επιχειριςεων, επενδφοντασ ςτον παραγωγικό εκςυγχρονιςμό τουσ και τθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων 
τυποποίθςθσ & πιςτοποίθςθσ. 

Προχπολογιςμόσ Δράςησ 

150 εκατ. ευρώ για το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ. 

Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ 

Υφιςτάμενεσ Μεςαίεσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ: 

 ζχουν κλείςει τουλάχιςτον 3 διαχειριςτικζσ χρήςεισ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 

 διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ του Παραρτιματοσ ΙV. 

Επενδυτικά Σχζδια & Επιδότηςη 

Επενδυτικά Σχζδια 50.000 ευρώ ζωσ 400.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Επιλζξιμοι Τομείσ Δραςτηριότητασ 

κατά προτεραιότητα 

 Αγροδιατροφι / Βιομθχανία Τροφίμων 
 Ενζργεια 
 Εφοδιαςτικι Αλυςίδα 
 Πολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ (ΠΔΒ) 
 Περιβάλλον 
 Τουριςμόσ 
 Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ ΤΠΕ 
 Υγεία 
 Υλικά – Καταςκευζσ. 

Βαςικζσ Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ 

Οι επιχειριςεισ κα πρζπει: 

 Να ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ μεςαίασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ (Παράρτθμα VII «Οριςμόσ Προβλθματικισ Επιχείρθςθσ») 

 

 



 Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ λειτουργίασ 

 Να λειτουργοφν ωσ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομικι Επιχείρθςθ, Κοινωνικι 
Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Ν. 4430/2016, Συνεταιριςμόσ και να τθροφν ι να δεςμευτοφν ότι 
κα τθριςουν εφόςον εγκρικοφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014 

 Να υποβάλλουν ςτα επενδυτικά ςχζδια δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν 
ενταχκεί ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ 

 Να πραγματοποιιςουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ., αποκλειςτικά ςε μία μόνο 
Περιφζρεια. 

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ 

 Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ, μζχρι 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Συςτιματα Πιςτοποίθςθσ – Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, Σχεδιαςμόσ, Τυποποίθςθ και Πιςτοποίθςθ 
Προϊόντων μζχρι 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Μεταφορικά μζςα 

 Σφνταξθ και παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό). 

Οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ από την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ πρόςκληςησ. 

Η περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

Ημερομηνία Ζναρξησ Ηλεκτρονικήσ Υποβολήσ:  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. 

 Η πρόςκλθςθ κα παραμείνει ανοιχτή για υποβολι αιτιςεων μζχρι εξαντλήςεωσ του διαθζςιμου 
προχπολογιςμοφ και το αργότερο μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 18 μθνϊν από τθν αρχικι δθμοςίευςθ 
τθσ. 

 Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα αξιολογθκοφν με ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τθν 
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Οι επιχειριςεισ υποβάλλουν θλεκτρονικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ που ςυνοδεφεται και από θλεκτρονικό 
φάκελο υποψθφιότθτασ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
υποβολισ/ζνταξθσ του Παραρτιματοσ Ι ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (π.χ. αρχείο 
τφπου pdf). 

  

 

http://www.ependyseis.gr/mis


Επιςθμαίνεται ότι κάκε επιςυναπτόμενο ζγγραφο κα πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα μζχρι 10 ΠΡΟΟΧΗ: 
ΜB. 

Οι νζοι χριςτεσ κατά τθν εγγραφι τουσ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων: 

 ςυμπλθρϊνουν το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ 
 επιλζγουν τθν Δράςθ με τίτλο «Ποιοτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ». 

  


