
 

 
 
 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρµογή την δράση «ποιοτικός 

εκσυγχρονισµός για µεσαίες επιχειρήσεις», για επενδύσεις εκσυγχρονισµού και ποιοτικής 

αναβάθµισης µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Κατατάσσονται στις µεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή απασχολούν από 50 - 250 άτοµα προσωπικό 

και έχουν κύκλο εργασιών από 10 - 50 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισµού από 10 - 43 εκατ. 

Ευρώ, για δύο συνεχόµενα έτη.  

• Λειτουργούν νόµιµα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται. 

• Έχουν κλεισµένες τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι 31.12.2017. 

• ∆ιαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων 

σύµφωνα µε το οδηγό του προγράµµατος. Σε περίπτωση ύπαρξης µη επιλέξιµων ΚΑ∆ 01, 02, 03 

(γεωργικών δραστηριοτήτων, µεταποίηση γεωργικών προϊόντων), τότε η πρόταση θα απορρίπτεται. 

• ∆εν θεωρούνται προβληµατικές ΜΜΕ, δεν εκκρεµεί ανάκληση επιχορήγησης και δεν έχουν 

πρόστιµο για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράµµατα 

που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό De minimιs. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης κυµαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ.  

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.  

Η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 µήνες από την έγκριση της αίτησης 

χρηµατοδότησης, ενώ θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 30% του έργου στους πρώτους 18 µήνες. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες δαπάνες, αφορούν σε προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικών και εφαρµογών 

πληροφορικής, συστήµατα πιστοποίησης, διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασµό – πιστοποίηση 

προϊόντων, αµοιβές συµβούλων διαχείρισης  αλλά και πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες 

είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή από 04.06.2018.  

Ειδικότερα, οι επιλέξιµες δαπάνες είναι οι παρακάτω: 
 

 



 

 

 

• Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

Αφορά σε προµήθεια µηχανηµάτων - εξοπλισµού, όπως αυτοκινήτων (ασθενοφόρων για ιδιωτικές 

κλινικές, αυτοκινήτων που προορίζονται για µίσθωση, σκαφών θαλάσσης για Ν.Ε.Π.Α.), ειδικός 

εξοπλισµός τουριστικών δραστηριοτήτων (canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισµός αναρρίχησης, jet 

ski, aqua scooter), µηχανηµάτων έργου (εκσκαφείς), ανυψωτικών και περονοφόρων. Η προµήθεια 

εξοπλισµού πληροφορικής και λογισµικού είναι επιλέξιµη, όταν συνδέεται άµεσα µε τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. 
 

• Συστήµατα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασµός, τυποποίηση και 

πιστοποίηση προϊόντων 

Περιλαµβάνονται δαπάνες που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, πιστοποίηση, συσκευασία και ετικέτα 

προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και πιστοποίηση - διαπίστευση για είσοδο της επιχείρησης σε νέες 

αγορές όπως, ο σχεδιασµός ή επανασχεδιασµός προϊόντων, ετικέτας/συσκευασίας, δοκιµές και 

έλεγχοι υλικών, ο εξοπλισµός για εργαστηριακές µετρήσεις, η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, η 

πιστοποίηση συστηµάτων και ο εργαστηριακός εξοπλισµός.  
 

• Μεταφορικά Μέσα 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια αυτοκινούµενων µεταφορικών, είτε επαγγελµατικής χρήσης, είτε 

µεικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων για τη µεταφορά πελατών χωρίς κόµιστρο ή/και 

εξοπλισµού/υλικών για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 

• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του 

έργου και αφορούν στο χρονικό διάστηµα έως την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 

• Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό)  

Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες εφ’ όσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται στην επιχείρηση 

µε πλήρη ή µερική απασχόληση (µισθωτή εργασία). 

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. 

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστηµα από 27.06.2018 

µέχρι 04.12.2019, αλλά θα αξιολογούνται µε σειρά προτεραιότητας. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

Μηχανήµατα - Εξοπλισµός Έως 100% του συνολικού προϋπολογισµού 

Συστήµατα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, 

σχεδιασµός, τυποποίηση και πιστοποίηση  
Έως 100% του συνολικού προϋπολογισµού 

Μεταφορικά µέσα 

Για επιχειρήσεις της µεταποίησης, έως 20% του 

προϋπολογισµού ή δαπάνη έως 25.000 Ευρώ. Για τους 

υπόλοιπους τοµείς, µέχρι 25.000 Ευρώ. 

Σύνταξη - παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου Έως 4.000 Ευρώ 

Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο 

προσωπικό) 
40% και µέχρι 24.000 Ευρώ για µια τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. 


