Η Δράςθ «Εργαλειοκικθ Ανταγωνιςτικότθτασ» ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων μικρϊν και πολφ
μικρϊν επιχειριςεων, προκειμζνου να αναβακμίςουν και να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικι τουσ κζςθ
ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι αγορά, επενδφοντασ ςτον εκςυγχρονιςμό του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ
τουσ και ςτθν πιςτοποίθςθ των προϊόντων τουσ.
.

Προχπολογιςμόσ Δράςησ
400 εκατ. ευρώ για το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ
Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ.

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ
Τφιςτάμενεσ Μικρζσ και Πολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ:




να ζχουν κλείςει τουλάχιςτον τρεισ (3) διαχειριςτικζσ χριςεισ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ
να διακζτουν τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ τθσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με το Παράρτθμα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ)»
να ζχουν δφο (2) τουλάχιςτον ΕΜΕ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ το ζτοσ
που προθγείται τθσ υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου.

Επενδυτικά Σχζδια & Επιδότηςη
Επενδυτικά ςχζδια από 20.000 ευρώ ζωσ 200.000 ευρώ
Επιδότθςθ από 50% ζωσ 65%
Σο φψοσ τθσ επιδότθςθσ κακορίηεται με βάςθ τισ εξαγωγικζσ επιδόςεισ των επιχειριςεων.

Επιλζξιμοι Τομείσ Δραςτηριότητασ


Αγροδιατροφι / Βιομθχανία Σροφίμων
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Εφοδιαςτικι Αλυςίδα



Πολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ (ΠΔΒ)



Περιβάλλον



Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ)



Τγεία



Τλικά - Καταςκευζσ.

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ ημερομηνία δημοςίευςησ τησ πρόςκληςησ.
Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ ζωσ 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου
Πιςτοποίθςθ Προϊόντων – Τπθρεςιϊν – Διαδικαςιϊν ζωσ 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου
υςκευαςία – Ετικζτα – Branding ζωσ 25% του επενδυτικοφ ςχεδίου
Ψθφιακι Προβολι
υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ-Σεχνικζσ Μελζτεσ
Μεταφορικά Μζςα
Μιςκολογικό Κόςτοσ Εργαηομζνων (νζο προςωπικό)
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. Η
περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.

Χρόνοσ Υλοποίηςησ Επενδυτικών Σχεδίων
Μζχρι εικοςιτζςςερισ (24) μήνεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.
Ημερομηνία Ζναρξησ Ηλεκτρονικήσ Υποβολήσ: 6 Φεβρουαρίου 2019
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Η πρόςκλθςθ κα παραμείνει ανοιχτι για υποβολι αιτιςεων μζχρι εξαντλήςεωσ του διαθζςιμου
προχπολογιςμοφ και το αργότερο μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 18 μθνϊν από τθν αρχικι δθμοςίευςι
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 φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) www.ependyseis.gr
Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
υποβολισ/ζνταξθσ του Παραρτιματοσ Ι ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (π.χ. αρχείο
τφπου pdf).
ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κάκε επιςυναπτόμενο ζγγραφο πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα μζχρι 10 ΜB.
Οι νζοι χριςτεσ κατά τθν εγγραφι τουσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ):


επιλζγουν: «Ενίςχυςθ Δράςεων Επιχειρθματικότθτασ»



ςυμπλθρϊνουν το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια



επιλζγουν τθ Δράςθ με τίτλο: «Εργαλειοκικθ Ανταγωνιςτικότθτασ Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν
Επιχειριςεων»
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