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«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

 

Πληροφορίες προγράµµατος επιδότησης επιχειρήσεων 

 

� Έναρξη αιτήσεων : 20/2/2019 

� Λήξη αιτήσεων :  31/01/2021 

� Τρόπος υποβολής :  Αίτηση Ηλεκτρονικά 

� Είδος προγράμματος :  Η Δράση 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. 

 

Επενδυτικά σχέδια 

 

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € 

Επιδότηση από 50% έως 65% 

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

 

Επιλέξιµοι Τοµείς ∆ραστηριότητας 

 

� Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

� Ενέργεια 

� Εφοδιαστική Αλυσίδα 

� Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

� Περιβάλλον 

� Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

� Υγεία 

� Υλικά - Κατασκευές. 
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Βασικές Προϋποθέσεις συµµετοχής 

 

� να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

� να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης 

� να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το έτος 2018 

 

Επιδοτούµενες ∆απάνες 

 

� Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

� Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

� Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 

� Ψηφιακή Προβολή 

� Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 

� Μεταφορικά Μέσα 

� Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

 

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

 

H K.Dikaios Σύµβουλοι επιχειρήσεων έχοντας σηµαντική εµπειρία  

στο αντικείµενο των χρηµατοδοτήσεων, είναι σε θέση 

 να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση 

και του δικού σου επιχειρηµατικού σχεδίου. 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης επιχειρηματικού σχεδίου, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την “K.Dikaios accountants tax advisors” 

 
 

Τ. 210 97 65 160    e-mail : info@kdikaios.gr    U. www.kdikaios.gr 

 


