
 

 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης             

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 26/5/2021 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ»  

Το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Ενδιάμεσο φορέα την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ  έχει  προκηρύξει τη 

Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί – Δικτυώσεις» στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 32 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 

περιφερειών της χώρας, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή 

κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων και στοχεύει  στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων 

αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών, στην επίτευξη ισχυρών καθετοποιημένων συνεργειών και 

οικονομιών κλίμακας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στην αύξηση του μεγέθους της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις 

διεθνείς αγορές.  

Επιλέξιμες ενέργειες αποτελούν : 

• η ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση 

στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον, 

• η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) 

στην παραγωγική διαδικασία, 

• η μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτότυπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος 

Δικαιούχοι της Δράσης  

Η δράση απευθύνεται σε Ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από 
τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), 
με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να 
συμμετέχει τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις Ομάδες ΣΣ στη Δράση δύναται να είναι: 

 Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ' 
κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις. 

 Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) 
και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης. 

 Υπό σύσταση ΜμΕ (το πολύ μία στην ομάδα) η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα 
αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης. Να 
σημειωθεί ότι υπό σύσταση ΜΜΕ δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό (3) του συνεργατικού 
σχήματος. 
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Επενδυτικά Σχέδια και Επιδότηση  

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά 
συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ  έως 3.000.000 ευρώ κλιμακούμενο ανάλογα με 
τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.  

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ). 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 13.00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30/07/2021 και ώρα 15.00. 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Τυχόν ερωτήματα επί της πρόσκλησης μπορούν να διατυπώνονται: 

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση eydevek.alysidesaxias@mou.gr 

Η  Πρόσκληση του Προγράμματος  με  το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν, έχει αναρτηθεί  στις 

ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr ,  της ΕΥΔΕ-

ΒΕΚ, στην θεματική κατηγορία 6. «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας”   

http://eysed.gge.gov.gr/?cat=33, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
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