
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος για την Εξειδίκευση 
Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΓΓΒ – ΕΥΔΕ 

ΒΕΚ 

 
 Σχέδιο Εντύπου Εξειδίκευσης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΓΓΒ  

Δράση 1β: Ενίσχυση της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας 

Ενότητα εργασιών 2: Εξειδίκευση δράσεων κρατικών ενισχύσεων της ΓΓΒ στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2η έκδοση 

Αθήνα, Μάιος 2022 



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  

Τεχνικός Σύμβουλος για την Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών 
Ενισχύσεων Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – ΕΥΔΕ ΒΕΚ 

Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσης 1α (3.1.1 ΓΓΒ- 1.3.1 ΠΑΝ) 
 

 
Σ ε λ ί δ α | 1  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Συνοπτική Παρουσίαση της Δράσης 1β (3.1.1 ΓΓΒ - 1.3.1 ΠΑΝ) ........................................................ 2 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ της Δράσης 1β (3.1.1 ΓΓΒ - 1.3.1 ΠΑΝ) ............................................................................................ 3 

Δράση 1β «Ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας» ........................................................................... 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ............................................................................................................................................................... 3 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ................................................................................................................................................ 3 

Στόχος της Δράσης .......................................................................................................................................................... 4 

Περιγραφή της Δράσης και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Υλοποίησης ....................................................................... 4 

Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» .................... 6 

Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης .......................................................................................... 7 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι ..................................................................................................................................................... 8 

Προϋποθέσεις και ειδικοί όροι συμμετοχής ................................................................................................................... 9 

Είδος και εύρος των ενισχυόμενων ενεργειών και δαπανών ......................................................................................... 9 

Ελάχιστος και Μέγιστος ενισχυόμενος  προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων ........................................................ 18 

Διάρκεια υλοποίησης των ενισχυόμενων έργων και επενδυτικών σχεδίων ................................................................ 18 

Ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης ........................................................................................................................... 18 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής έργων ...................................................................................................... 18 

Συμβολή στους Δείκτες του Προγράμματος ................................................................................................................. 24 

Χρονικός Προγραμματισμός της Δράσης ...................................................................................................................... 26 

Προϋπολογισμός της Δράσης ....................................................................................................................................... 26 

Προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της Δράσης .......................................................................... 26 

Διαδικασίες υλοποίησης των έργων και επενδυτικών σχεδίων ................................................................................... 26 

 

 

 



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  

Τεχνικός Σύμβουλος για την Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών 
Ενισχύσεων Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – ΕΥΔΕ ΒΕΚ 

Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσης 1α (3.1.1 ΓΓΒ- 1.3.1 ΠΑΝ) 
 

 
Σ ε λ ί δ α | 2  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Συνοπτική Παρουσίαση της Δράσης 1β (3.1.1 ΓΓΒ - 1.3.1 ΠΑΝ) 

Το παρόν αποτελεί μέρος της 2ης Ενότητας εργασιών  του Έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εξειδίκευση 

Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το οποίο εκπονείται από την REMACO 

A.E., με βάση την από 16 Ιουλίου 2021 σχετική σύμβαση που υπογράφθηκε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ΕΥΔΕ – ΒΕΚ, Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων. 

Η 2ς Ενότητα εργασιών  με τίτλο «Εξειδίκευση δράσεων κρατικών ενισχύσεων της ΓΓΒ στο πλαίσιο Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2021 – 2027»  αφορά την  εξειδίκευση οκτώ (8) δράσεων 

κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 

2021 – 2027» (πλέον «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027») 

Το παρόν αποτελεί την εξειδίκευση της προτεινόμενης Δράσης Κρατικής Ενίσχυσης με τίτλο «Ενίσχυση της 

Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας», βάσει όσων έχουν συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία αφορά την προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για την 

ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της εμπορικής αξιοποίησης νέων ιδεών και της 

τεχνολογικής και μη καινοτομίας από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Στόχος της Δράσης είναι η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της ενθάρρυνσης της 

καινοτομικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιομηχανίας και συναφών με αυτήν κλάδων συμβάλλοντας 

με αυτόν τον τρόπο στην προώθηση ανάπτυξης μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που θα βασίζεται στην 

οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας και στη διαρκή εξέλιξη. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της Δράσης μέσω της υποστήριξης επενδυτικών 

σχεδίων που θα αφορούν: 

• τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετατρέψουν μία νέα ιδέα ή μία μη εμπορικά 

αξιοποιημένη τεχνογνωσία σε καινοτομία 

• και την ενίσχυση νεοσύστατων και νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επιδιώκουν την 

εμπορευματική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών είτε αναφέρεται στο προϊόν, στη μέθοδο παραγωγής, 

στην εισροή ή στην οργάνωση, 

προσβλέποντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσιών έντασης γνώσης 

υψηλών προοπτικών εγχώριας και διεθνούς ζήτησης, στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων σε νέες αγορές θετικών προοπτικών, στην προώθηση των Β2Β συνεργασιών σε εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο και τέλος στη δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης. 

Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αξιοποιείται ένα πλέγμα κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών: 

• Κτιριακά,  διαμόρφωση κτιρίων και χώρων και ειδικές εγκαταστάσεις 

• Μηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός 

• Δαπάνες Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

• Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίησης πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία 
δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας 

• Δαπάνες υποστηρικτικές στον τομέα της καινοτομίας (σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης 
προϊόντων/υπηρεσιών/διαχειριστικών συστημάτων, ανάπτυξης πρωτοτύπων-σύνταξης τεχνικού 
φακέλου) 

• Λοιπές Δαπάνες προς τρίτους – τεχνική, διαχειριστική και συμβουλευτική υποστήριξη, άλλες 
εξειδικευμένες δαπάνες 

• Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας 

• Δαπάνες πρόσληψης εξειδικευμένου και υψηλών προσόντων προσωπικού για θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο 

• Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις υπό σύσταση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις) 

Ο προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε €82,6 εκ (ΔΔ), με μέσο ποσοστό ενίσχυσης: 55%   
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ της Δράσης 1β (3.1.1 ΓΓΒ - 1.3.1 ΠΑΝ) 

Δράση 1β «Ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

«Ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας» 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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Στρατηγική Κατεύθυνση ΓΓΒ 
ΣΚ3 - Ενίσχυση του Μετασχηματισμού της Βιομηχανίας και της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων 

Κατηγορία Παρέμβασης / 

Ομάδα Δράσεων 

3.1. Παραγωγικός Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη Βιομηχανία 

3.1.1. Ενίσχυση Σχεδίων Παραγωγικού Μετασχηματισμού, 
Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Καινοτομίας των ΜΜΕ 

Σκοπός 

Επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
για την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της 
εμπορικής αξιοποίησης νέων ιδεών και της τεχνολογικής και μη 
καινοτομίας από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις 
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Στόχος Πολιτικής 
ΣΠ1: «Μία εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του 
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» 

Προτεραιότητα 
1 – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας 

Ειδικός Στόχος / Ταμείο 

iii - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων / ΕΤΠΑ 

Σχετιζόμενο Πεδίο 

Παρέμβασης 

021: Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών επενδύσεων  

027: Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, 
οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και 
με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση) 

Κατηγορία Δράσεων 1.3.1 Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 

Δείκτες Εκροών 

RCO01 – Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

RCO02 – Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις 

RCO05 – Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται 

Δείκτες Αποτελέσματος 

RCR01 – Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες 

RCR02 – Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 
(από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) 

RCR03 – ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών 

Ενδεικτικός Π/Υ Δράσης 

Max Π/Υ: €150,0 εκατ. (εκτίμηση υποβολής τουλάχιστον 60 
επενδυτικών σχεδίων μέγιστου Π/Υ €2,5 εκ. το καθένα) 

Max Π/Υ (ΔΔ): €82,6 εκ. (μέσο ποσοστό ενίσχυσης: 55%) 

Max Π/Υ (Κ.Σ.): €64,2 εκ. (Κοινοτική Συνδρομή: 77,75%) 
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Στόχος της Δράσης  

Κύρια επιδίωξη της Δράσης είναι να στηρίξει την καινοτομική επιχειρηματικότητα των ΜμΕ της βιομηχανίας, 

και δη της μεταποίησης και των συναφών με αυτή κλάδων, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

ψηφιακής και οικολογικής μετάβασης, προκειμένου να συμβάλλει στην ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα μέσω της αξιοποίησης νέων και καινοτόμων ιδεών που 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Στόχος της Δράσης είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει τη νέα και 

νεοφυή επιχειρηματικότητα στη βάση της αξιοποίησης της τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και προωθώντας την ανάπτυξη 

μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που θα βασίζεται στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας και στη 

διαρκή εξέλιξη. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της Δράσης μέσω της υποστήριξης επενδυτικών 

σχεδίων που θα αφορούν: 

• τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετατρέψουν μία νέα ιδέα ή μία μη εμπορικά 

αξιοποιημένη τεχνογνωσία σε καινοτομία 

• και την ενίσχυση νεοσύστατων και νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επιδιώκουν την 

εμπορευματική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών είτε αναφέρεται στο προϊόν, στη μέθοδο παραγωγής, 

στην εισροή ή στην οργάνωση, 

προσβλέποντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσιών έντασης γνώσης 

υψηλών προοπτικών εγχώριας και διεθνούς ζήτησης, στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων σε νέες αγορές θετικών προοπτικών, στην προώθηση των Β2Β συνεργασιών σε εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο και τέλος στη δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης. 

Περιγραφή της Δράσης και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας Υλοποίησης 

Στην Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα στον 

Στόχο Πολιτικής 1, η βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας αναφέρεται ως βασική 

προϋπόθεση για την ουσιαστική σύγκλιση του ελληνικού με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα μέχρι το 2030 και 

συνδέεται με τον βαθμό αύξησης του παραγωγικού κεφαλαίου και προώθησης νέων επενδύσεων. Με δεδομένη 

την αυξημένη σημασία σε σχέση με τον Ενωσιακό μ.ο. που έχουν οι ΜμΕ σε απασχόληση και ΑΠΑ για την ελληνική 

οικονομία, η ενδυνάμωσή τους στη βάση τομεακών και επενδυτικών προτεραιοτήτων της χώρας και η ενίσχυση 

της εσωτερικής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους αποτελεί sine qua non συνθήκη για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. Μεταξύ των κύριων επιλογών πολιτικής περιλαμβάνεται η ανανέωση και αναβάθμιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης νέων και καινοτόμων ιδεών που ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητας ευκαιρίας (έναντι της επιχειρηματικότητας ανάγκης), η οποία χαρακτηρίζεται από προϊόντα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσίες έντασης γνώσης και βελτιώνει τις προοπτικές προσβασιμότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές και επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού καθώς και σε διεθνείς αλυσίδες 

αξίας καθιστώντας την ελληνική οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική.  

Η στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας των ΜμΕ της βιομηχανίας, και δη της μεταποίησης και των 

συναφών με αυτή κλάδων, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής και οικολογικής μετάβασης, 

αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα νέο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Η 

καινοτομική επιχειρηματικότητα συνάδει με τη δημιουργία εμπορικής αξίας από την αξιοποίηση πρωτότυπων 

ιδεών και ενισχύει την ικανότητα μίας επιχείρησης να εξασφαλίζει, να διατηρεί ή/και να αυξάνει μερίδια σε 

εγχώριες και διεθνείς αγορές, ενθαρρύνοντας τις Β2Β συνεργασίες και δημιουργώντας τους όρους για τη 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί το βασικό 

πλαίσιο χρηματοδότησης κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο για την προσαρμογή των ελληνικών 

επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικότητας και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που 

αντιμετωπίζουν περιλαμβάνοντας μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων του: 
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✓ την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω της εμπορικής αξιοποίησης νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις, 

✓ τη βελτίωση του επιπέδου επιχειρηματικής επιτήδευσης (business sophistication) των ΜμΕ, 

✓ και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των απαιτήσεων εφαρμογής και 

αξιοποίησης της καινοτομίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που αυτή φέρνει για τις ΜμΕ, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάσχεση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΜμΕ. Στη μεγάλη εικόνα, το 

Πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλλει στην προώθηση μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που θα βασίζεται 

στην οικονομία της γνώσης ως παράμετρο διαρκούς εξέλιξης, μαθησιακής διαδικασίας και διασφάλισης 

βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ΜμΕ, μέσω της καινοτομίας, είτε αυτή αναφέρεται στο προϊόν, 

στη μέθοδο παραγωγής, στην εισροή ή στην οργάνωση, και της διάχυσης της τεχνολογίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δράση θα στηρίξει επενδυτικά σχέδια που θα αποσκοπούν στην: 

• ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να 

μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή / και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά 

αξιοποιημένη τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία, 

• ενίσχυση των νεοσύστατων (δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση) και υφιστάμενων πολύ μικρών και 

μικρών νεοσύστατων επιχειρήσεων (έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι 

οποίες επιδιώκουν την εμπορευματική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών είτε αφορούν την εμπορική 

διάθεση νέων προϊόντων / υπηρεσιών, την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους, 

τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας /της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω τα προς υποβολή επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να αφορούν: 

• την αξιοποίηση επιστημονικής ή / και τεχνολογικής καινοτομίας καθώς και του συνδυασμού τους με τη 

διαθέσιμη γνώση, 

• ή / και την αξιοποίηση μη τεχνολογικής καινοτομίας, την εφαρμογή γνώσης μη τεχνολογικού χαρακτήρα, 

την καινοτόμο εφαρμογή και συνδυασμό τους με υφιστάμενη γνώση, 

• ή / και την εφαρμογή οργανωτικής καινοτομίας ή / και καινοτομίας marketing, εφόσον συνοδεύονται 

από καινοτομίες προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών, 

έχοντας ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της προς ίδρυση επιχείρησης ή της υφιστάμενης 

μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. 

Επιπλέον, η Δράση επιδιώκει: 

• την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής τεχνολογικής ενσωμάτωσης, πράσινης 

ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά, 

• την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των 

υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, 

• την βελτίωση της πρόσβασης σε νέες αγορές θετικών προοπτικών για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 

• την προώθηση των Β2Β συνεργασιών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, 

• τη δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης. 

Το αντικείμενο της Δράσης συνάδει τόσο με τις ενωσιακές όσο και με τις εθνικές στρατηγικές κατευθύνσεις για 

τη Βιομηχανία.  
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Σε ενωσιακό επίπεδο, οι βασικές κατευθύνσεις της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της Ε.Ε.1,  η οποία 

επικαιροποιήθηκε τον Μάϊο του 20212 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, αφορούν: 

✓ Μια παγκοσμίως ανταγωνιστική και πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο βιομηχανία 

✓ Μια βιομηχανία που προετοιμάζει το έδαφος για την κλιματική ουδετερότητα 

✓ Μια βιομηχανία που διαμορφώνει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης 

Η Δράση υπηρετεί τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις, αφού κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για την 

προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της εμπορευματικής αξιοποίησης νέων ιδεών με στόχο την 

ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στην εγχώρια και διεθνή αγορά σε συμφωνία με την 

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ε.Ε. 

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κείμενο θέσεων της ΓΓΒ για την ανάπτυξη μίας Εθνικής Στρατηγικής για τη 

Βιομηχανία, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου και με ορόσημο το έτος 2030 (Βιομηχανία 2030)3, 

οι στρατηγικές κατευθύνσεις που προσδιορίζονται για την προώθηση του αναπτυξιακού της οράματος μέσω του 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 είναι οι εξής: 

ΣΚ1. Ανάπτυξη Βιομηχανικής Καινοτομίας και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, 

ΣΚ2. Βιομηχανική Μετάβαση, 

ΣΚ3. Ενίσχυση του Μετασχηματισμού της Βιομηχανίας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, 

ΣΚ4. Προώθηση της Βιομηχανίας 4.0, 

ΣΚ5. Ανάπτυξη και Προσέλκυση Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο του οικονομικού μετασχηματισμού 

ΣΚ6. Μηχανισμοί και υποδομές στήριξης της Βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. 

Η Δράση εντάσσεται στην ΣΚ3, εξυπηρετώντας άμεσα το μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ενώ οι παρεμβάσεις 

στηρίζουν έμμεσα και τις άλλες στρατηγικές κατευθύνσεις και κυρίως την ΣΚ2 για τη βιομηχανική μετάβαση. 

Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

Η Δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 1.iii «Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 

των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών 

επενδύσεων», καθώς μέσω αυτού επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες 

συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής και ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο 

αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις για τις ΜμΕ όπως η ανάγκη στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

και της επιχειρηματικότητας ταχείας ανάπτυξης, το χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης και αξιοποίησης τεχνολογικής 

και μη καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες, και η συμμετοχή των ΜμΕ σε αλυσίδες αξίας και Β2Β αγορές. 

Ειδικότερα, η Δράση συνδέεται με την Κατηγορία Δράσης 1.3.1. «Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της 

παραγωγικής διαδικασίας», και εστιάζει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που η τελευταία υποστηρίζει όπως: 

• η υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης επιχειρηματικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων και 

των μη τεχνολογικών καινοτομιών, 

• η ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας,  

 

 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μία νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. COM(2020) 102 final (10.03.2020). 

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επικαιροποίηση της Νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής 2020: Χτίζοντας μία ισχυρότερη 

Κοινή Αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης. COM(2021) 350 final. (5.5.2021) 

3 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Φεβρουάριος 

2021. Κείμενο θέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2021-2027. 
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Εφαρμοστικό και θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 

Το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια 

είναι ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία (Γ.Κ.Α.Κ.) (Κανονισμός ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής), 

μεριμνώντας για την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων και περιορισμών κατά περίπτωση.  Τα επενδυτικά 

σχέδια είναι επιλέξιμα μόνο αν αφορούν αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση 

με: 

• τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

• την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,  

• τη διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης που δεν έχουν 

παραχθεί άλλη φορά στην εγκατάσταση ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 

διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης 

ή 

• την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 

κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν αγοραστεί κλπ. 

Οι ενισχυόμενες δαπάνες, καθώς και η ένταση ενίσχυσής τους προσδιορίζονται ανάλογα με τα προβλεπόμενα 

στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,  σε συνδυασμό με τα κατά περίπτωση τμήματα ενισχύσεων του Γ.Κ.Α.Κ. 

Ειδικότερα από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των Επενδυτικών Σχεδίων κατά 

κατηγορία δαπανών, όπως αυτές ορίζονται στα ακόλουθα άρθρα του Γ.Κ.Α.Κ.: 

• άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»,  

• άρθρο 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ», 

• άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», 

• άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» 

• άρθρο 22 «Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις» (??), 

• άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»,  

• άρθρο 29 «Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία» (??),  

Ανάλογα με το άρθρο του Γ.Κ.Α.Κ που εφαρμόζεται γίνεται χρήση συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών. Είναι 

δυνατή η χρήση περισσοτέρων του ενός άρθρων με σαφή αντιστοίχιση κάθε επιλέξιμης δαπάνης στο αντίστοιχο 

άρθρο του Γ.Κ.Α.Κ. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο προτεινόμενο 

Επενδυτικό Σχέδιο της επιχείρησης και όχι στην γενική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 Στην παρούσα φάση, όσον αφορά στο Κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 που θα ληφθεί υπόψιν 

για την κατάρτιση και την εξειδίκευση των προγραμμάτων, έχουν εκδοθεί οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών 

Ταμείων και ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων, ως εξής:  

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1060 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 

2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία 

και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο 

για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων  

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1058 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 

2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 
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• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1057 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 

2021 περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1296/2013 

 Ειδικά για τις δράσεις Κρατικών ενισχύσεων που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο του έργου, λαμβάνονται 

υπόψιν τα εξής: 

• Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2022 με ισχύ από 

1/1/2022 

• Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα [19.4.2021 C(2021) 

2594 final Ανακοίνωση της Επιτροπής]  

• Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2016/C 262/01). 

• Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία 651/2014 (Γ.Κ.Α.Κ.), σε ισχύ ως 31/12/2023,  ο οποίος 

είναι υπό τροποποίηση, με εκτιμώμενη έγκριση από την Επιτροπή έως το πρώτο εξάμηνο του 2022 

• Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/972 της 2ας Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 

όσον αφορά την παράταση ισχύος του και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όσον 

αφορά την παράταση ισχύος του και συναφείς προσαρμογές 

 Για την υλοποίηση -διαχείριση της Δράσης θα εφαρμοστεί ο Νόμος ΕΣΠΑ 2021-2027, Ν4914//ΦΕΚ Α61 -

21.3.2022 ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 

2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 

διατάξεις’’. 

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι 

Η Δράση απευθύνεται σε υπό σύσταση, νεοσύστατες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της ελληνικής 

βιομηχανίας και μεταποίησης, καθώς και σε επιχειρήσεις συναφών και σχετικών δραστηριοτήτων -π.χ. 

εφοδιαστικής αλυσίδας- που στοχεύουν στην αξιοποίηση νέων ιδεών και της τεχνολογικής και μη καινοτομίας 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Ειδικότερα, ως επιλέξιμοι δικαιούχοι της Δράσης προσδιορίζονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) ή ατομικής επιχείρησης 

(βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας) και είναι: 

• Υπό σύσταση: αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 

ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν τις ως άνω 

εταιρείες. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία 

προκήρυξης της Δράσης ή υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και θα έχουν ως σκοπό την εμπορική 

αξιοποίηση  / διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή / και μη 

τεχνολογικής εμπειρίας / γνώσης. 

• Νεοσύστατες: αφορά τις ως άνω επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και έχουν κάνει έναρξη 

δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση κατά την ημερομηνία 



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  

Τεχνικός Σύμβουλος για την Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών 
Ενισχύσεων Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – ΕΥΔΕ ΒΕΚ 

Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσης 1α (3.1.1 ΓΓΒ- 1.3.1 ΠΑΝ) 
 

 
Σ ε λ ί δ α | 9  

 

προκήρυξης της Δράσης ή υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Ελλείψει διαχειριστικών χρήσεων και 

στοιχείων, οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται ως υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

• Νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: αφορά τις ως άνω επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει από 

μία έως και πέντε διαχειριστικές χρήσεις κατά την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης ή υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρο τις δραστηριότητες της ελληνικής 

βιομηχανίας και μεταποίησης (κατά NACE Κλάδοι Β, Γ, Δ, Ε)  και να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους 

παρακάτω τομείς και οικοσυστήματα προτεραιότητας της ΕΣΕΕ. 

1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα  

2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 

3. Ψηφιακές Τεχνολογίες 

4. Αειφόρος Ενέργεια 

5. Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία 

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 

7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία 

8. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

Σε επίπεδο κωδικών δραστηριότητας (ΚΑ∆) θα ληφθούν υπόψιν οι περιορισμοί που αναφέρονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (Γ.Κ.Α.Κ- Καν 651/2014), σύμφωνα με το άρθρο 

1, σημείο 3 αυτού. 

Προϋποθέσεις και ειδικοί όροι συμμετοχής 

Η παρούσα ενότητα θα περιλαμβάνει αναφορά στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που 

πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου, όπως: 

• να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 

• να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ  

• να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας: «Γνωστοποίηση» / «έγκριση».  

• Λοιποί όροι που προκύπτουν από τεχνικές απαιτήσεις στόχευσης της Δράσης. 

Είδος και εύρος των ενισχυόμενων ενεργειών και δαπανών 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:  

Σύμφωνα με το κείμενο του Προγράμματος, οι δράσεις θα υλοποιηθούν με την συνεισφορά του ΕΤΠΑ παρέχοντας 

στήριξη στους δικαιούχους με την μορφή των επιχορηγήσεων, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

ΚΚΔ & ιδίως στα Άρθρα 53 – 57. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Στο  Άρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/1058 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και το Ταμείο Συνοχής, Παρ. 1 περιλαμβάνονται οι κατηγορίες επενδύσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ.  

Καθώς η Δράση επιδιώκει την στήριξη της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας και καινοτομίας τα υποψήφια προς 

χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 



Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  

Τεχνικός Σύμβουλος για την Εξειδίκευση Δράσεων Κρατικών 
Ενισχύσεων Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – ΕΥΔΕ ΒΕΚ 

Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσης 1α (3.1.1 ΓΓΒ- 1.3.1 ΠΑΝ) 
 

 
Σ ε λ ί δ α | 10  

 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης τα οποία στοχεύουν στην εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων / 

πρωτοτύπων ιδεών και μη αξιοποιημένης γνώσης. Ειδικότερα: 

• Όσον αφορά στις υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα επενδυτικά 

τους σχέδια να εστιάζουν στην μετατροπή μίας καινοτόμου ιδέας ή / και μίας μη εμπορικά 

αξιοποιημένης τεχνογνωσίας σε επιχειρηματική καινοτομία, 

• Όσον αφορά στις νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν εμπειρία, 

ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές έρευνας, τα επενδυτικά τους σχέδια να εστιάζουν στην 

κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν μέσω της αξιοποίησης τεχνολογικής και μη 

καινοτομίας για τον μετασχηματισμό καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες  

Και για τις δύο περιπτώσεις, σημειώνεται ότι η κατοχή καταγεγραμμένης / κατοχυρωμένης γνώσης ή 

τεχνογνωσίας από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, υπό την μορφή πρωτοτύπων, πατεντών, δημοσιεύσεων, 

αποτελεσμάτων έρευνας, βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων κτλ, θα συνεκτιμηθεί θετικά, αλλά δεν 

αποτελεί απαραίτητη ή δεσμευτική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Στη βάση επίτευξης αυτού του στόχου οι επιλέξιμες ενέργειες των επενδυτικών σχεδίων μπορούν ενδεικτικά να 

αφορούν: 

• την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης για την υποστήριξη της βιομηχανικής και επιχειρηματικής 

καινοτομίας, 

• την ενίσχυση των μηχανολογικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για βιομηχανική και επιχειρηματική 

καινοτομία, 

• την υποστήριξη της επιχείρησης από τρίτους για την υιοθέτηση βιομηχανικής και επιχειρηματικής 

καινοτομίας, 

• την προώθηση των Β2Β συνεργασιών και την ενθάρρυνση διεθνούς παρουσίας. 

Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αξιοποιείται ένα πλέγμα κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών : 

1. Κτιριακά,  διαμόρφωση κτιρίων και χώρων και ειδικές εγκαταστάσεις 

2. Μηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός 

3. Δαπάνες Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

4. Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίησης πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία 

δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας 

5. Δαπάνες υποστηρικτικές στον τομέα της καινοτομίας (σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης 

προϊόντων/υπηρεσιών/διαχειριστικών συστημάτων, ανάπτυξης πρωτοτύπων-σύνταξης τεχνικού 

φακέλου) 

6. Λοιπές Δαπάνες προς τρίτους – τεχνική, διαχειριστική και συμβουλευτική υποστήριξη, άλλες 

εξειδικευμένες δαπάνες 

7. Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας 

8. Δαπάνες πρόσληψης εξειδικευμένου και υψηλών προσόντων προσωπικού για θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο 

9. Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις) 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αντιστοιχίζονται συνδυαστικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με τις ενδεικτικές 

κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών. Περαιτέρω, στον Πίνακα 2 που έπεται, αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες, με 

τα αντίστοιχα όρια ανά έργο και τα ποσοστά ενίσχυσης. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να τηρείται η εξής 

σχέση στις επιλέξιμες Δαπάνες: (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) ≥ 60% Π/Υ 
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 Πίνακας 1 (για εσωτερική χρήση): Ενέργειες και κατηγορίες Δαπάνης της Δράσης - Ενδεικτικές συσχετίσεις και συνδυασμοί  

Ενέργειες  
 
 
 
Κατηγορίες 
Δαπάνης 

Αναβάθμιση της παραγωγικής 
βάσης για την υποστήριξη της 

βιομηχανικής και 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

Ενίσχυση των μηχανολογικών 
και τεχνολογικών 

δυνατοτήτων για βιομηχανική 
και επιχειρηματική καινοτομία 

Υποστήριξη της επιχείρησης 
από τρίτους για την υιοθέτηση 

βιομηχανικής και 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

Προώθηση των Β2Β 
συνεργασιών και την 
ενθάρρυνση διεθνούς 

παρουσίας 

1 – Κτιριακά, διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 
και ειδικές εγκαταστάσεις Χ    

2 – Μηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος 
εξοπλισμός  Χ   

3 - Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπ/νιών Χ Χ   

4 - Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίησης 
πατεντών βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία 
δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, 
μεταφορά τεχνογνωσίας 

  Χ Χ 

5 - Δαπάνες υποστηρικτικές στον τομέα της 
καινοτομίας (σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / 
διαχειριστικών συστημάτων, ανάπτυξης 
πρωτοτύπων-σύνταξης τεχνικού φακέλου) 

  Χ Χ 

6 - Λοιπές Δαπάνες προς τρίτους – τεχνική, 
διαχειριστική και συμβουλευτική 
υποστήριξη, άλλες εξειδικευμένες δαπάνες 

Χ Χ Χ Χ 

7 - Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας    Χ 

8 - Δαπάνες προσωπικού (νέου προσωπικού 
ή/και εξειδικευμένων στελεχών υψηλών 
προσόντων) για θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται άμεσα από το επενδ. σχέδιο 

Χ Χ Χ Χ 

9 – Λειτουργικές δαπάνες Χ Χ Χ Χ 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλέξιμες δαπάνες, με τα αντίστοιχα όρια ανά έργο και τα ποσοστά ενίσχυσης αναλύονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:  
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Πίνακας 2: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Για επενδυτικά σχέδια κατά Γ.Κ.Α.Κ. 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Ένταση Ενίσχυσης  

(μέσο % όπου αναφέρεται ΧΠΕ) 

Μέγιστο % 

στον Π/Υ 

Μέγιστο 

ποσόν 

1 
Κτιριακά, διαμόρφωση κτιρίων και χώρων και ειδικές εγκαταστάσεις  

(Άρθρο 14, Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, 6 : ενσώματα στοιχεία ενεργητικού) 
55% (ΧΠΕ) 25% 

 

2 
Μηχανολογικός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός  

(Άρθρο 14, Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, 6 : ενσώματα στοιχεία ενεργητικού) 
55% (ΧΠΕ) 80% 

 

3 
Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  

(Άρθρο 14, Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, 8: άυλα στοιχεία ενεργητικού) 
55% (ΧΠΕ) 45% 

 

4 

Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίησης πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία 

δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, διαδικαστικής και 

οργανωτικής καινοτομίας  

(Άρθρο 14, Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, 8: άυλα στοιχεία ενεργητικού)  

εναλλακτικά: (Άρθρο 28 Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, 2α: δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση 

και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων του ενεργητικού και 

Άρθρο 29 Ενισχύσεις για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία) 

50% 40% 

 

5 

Δαπάνες υποστηρικτικές στον τομέα της καινοτομίας (σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης 

προϊόντων/υπηρεσιών/διαχειριστικών συστημάτων, ανάπτυξης πρωτοτύπων-σύνταξης τεχνικού φακέλου) 

(Άρθρο 28 Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, 2γ: δαπάνες για την συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας) 

100% 30%  

6 

Λοιπές Δαπάνες προς τρίτους – τεχνική, διαχειριστική, συμβουλευτική υποστήριξη / άλλες μελέτες 

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης και διαχείρισης του Σχεδίου 

• Άλλες εξειδικευμένες μελέτες (π.χ. κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης κ.α.) 

(Άρθρο 18 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ) 

50% 

10% 

 

20% 

 

Μέχρι €30.000 

ανά μελέτη,  

Max 75.000€ 

 

7 
Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας 

(Άρθρο 19 Ενισχύσεις συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις) 
50% (Άρθρο 19) 20%  

8 

Δαπάνες προσωπικού (νέου προσωπικού ή/και εξειδικευμένων στελεχών υψηλών προσόντων) για θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο 

(Άρθρο 17 Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ, 5: δαπάνες προσωπικού) 

20%  

(μικρές επιχ.) 
20% 

(€15.000 / ΕΜΕ: 

μέχρι 2 ΕΜΕ - 

€30.000) 
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Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Ένταση Ενίσχυσης  

(μέσο % όπου αναφέρεται ΧΠΕ) 

Μέγιστο % 

στον Π/Υ 

Μέγιστο 

ποσόν 

9 
Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις) 

Άρθρο 22 Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις  
50%  5% Μέχρι €12.000 

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να τηρείται η εξής σχέση στις επιλέξιμες Δαπάνες: (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) ≥ 60% Π/Υ  
Οι δαπάνες των κατηγοριών 6 & 8 ενισχύονται μόνο σε συνδυασμό με δαπάνες των κατηγοριών 2, 3 και 4 
Υποψήφιες επιχειρήσεις από περιοχές που δεν ενισχύονται βάσει του ΧΠΕ θα εξεταστεί η δυνατότητα να υλοποιήσουν δαπάνες των κατηγοριών 1,2, 3, 4, στο πλαίσιο του άρθ 
17 ( εκτός περιφερειακών ενισχύσεων) με μειωμένα ποσοστά ενίσχυσης 
*(3) + (4) + (5) <=75% Π/Υ 
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Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Κτιριακά και ειδικές εγκαταστάσεις 

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται 

άμεσα και εξυπηρετούν τον ειδικό σκοπό, το αντικείμενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου. Οι 

επιλέξιμες δαπάνες αυτής της κατηγορίας μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: 

✓ Αναγκαίες κατασκευές, επεκτάσεις, βελτιώσεις, διαμορφώσεις και διαρρυθμίσεις κτιριακών ή/και 

βοηθητικών τους εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την στέγαση ή/και 

την εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο 

μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών / δραστηριοτήτων / αγαθών της επιχείρησης 

✓ Διαμορφώσεις / διαρρύθμιση παραγωγικών χώρων εργασίας και βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων για την χρησιμοποίησή τους στην επένδυση 

✓ Κατασκευή / βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων των κτιριακών 

υποδομών που σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης. 

 

2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

Αυτή η κατηγορία επιλέξιμων δαπανών καλύπτει την αγορά καινούργιου, αμεταχείριστου και σύγχρονης 

τεχνολογίας εξοπλισμού που αφορά όλα τα στάδια παραγωγής προϊόντων / παροχής υπηρεσιών (σχεδιασμό, 

συσκευασία, παραγωγή / μεταποίηση, αποθήκευση, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών) της επιχείρησης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  

✓ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που αναβαθμίζουν παραγωγή και λειτουργία της επιχείρησης 

✓ Μηχανήματα και εξοπλισμός συσκευασίας και τυποποίησης, όπως μηχανήματα Συσκευαστικά, 

Ετικετέζες, Βιδωτικά/Ταπωτικά, κλπ 

✓ Εξοπλισμός αποθήκευσης και βελτίωσης / εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας 

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής  

✓ Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών 

✓ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, περιφερειακά και λοιπό υλισμικό 

✓ Εξοπλισμός Γραμμικού κωδικοποιητή (barcode) 

✓ Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τηλεδιασκέψεων, ψηφιακής εικόνας 

✓ Τηλεφωνικά κέντρα 

✓ Εξοπλισμός δημιουργίας δικτύων -δικτυακός εξοπλισμός 

✓ Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης 

✓ Πολυμέσα 

✓ κ.ά. 

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης 

✓ Εξοπλισμός μηχανολογικός και εργαστηριακός που αφορά ποιοτικό έλεγχο, διασφάλιση ποιότητας 

και διασφάλιση συμμόρφωσης με πρότυπα 

✓ Εξοπλισμός απαραίτητος για δραστηριότητες προσαρμογής και υιοθέτησης καινοτομιών που 

σχετίζονται με το θεματικό αντικείμενο της επένδυσης 
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2.4 Μεταφορικά Μέσα  

✓ Εξειδικευμένα μεταφορικά μέσα εσωτερικής μεταφοράς (μέχρι 50% της παρούσας κατηγορίας 

Δαπανών) 

2.5 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας – προστασίας περιβάλλοντος – ΑΠΕ αυστηρά 

σχετιζόμενων με το αντικείμενο της επένδυσης 

✓ συστήματα ΑΠΕ4 ή αντλιών θερμότητας για ΖΝΧ ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, 

✓ συστήματα και εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες,  

✓ αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με νέες ενεργειακής σήμανσης Α,  

✓ εξοπλισμός ενεργειακής διαχείρισης,  

✓ εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ως προς την χρήση πόρων όπως φωτισμός, 

✓ εξοπλισμός βελτίωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης και προώθησης κυκλικής οικονομίας όπως 

καλύτερης διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.)  

Σε περίπτωση επένδυσης που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 

προστασίας του κλίματος μπορεί να τύχει εφαρμογής το αρ.36 του Γ.Κ.Α.Κ., όπως προβλέπεται στην υπό 

διαβούλευση τροποποίηση5 με τους σχετικούς περιορισμούς  

Σε περίπτωση επένδυσης που θα συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων και για τη στήριξη της 

μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία6, μπορεί να τύχει εφαρμογής το  αρ.47 του Γ.Κ.Α.Κ, όπως προβλέπεται 

στην υπό διαβούλευση τροποποίηση7 με τους σχετικούς περιορισμούς.  

 

3. Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και τηλεπικοινωνιών  

Η κατηγορία δαπανών αφορά την προμήθεια (π.χ. άδεια χρήσης), εφαρμογή, παραμετροποίηση λογισμικού -

καθώς  και την σχετική εκπαίδευση προσωπικού σε αυτό-, που αφορά τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας 

 

 

4 Ασαφής επιλεξιμότητα ΑΠΕ μεσω ΓΚΑΚ. Ενδεχόμενη εφαρμογή. το Άρθρο 38 Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης (30-40-50%)  ή Άρθρο 46 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (45%-55%-65%) 

5 Η τρέχουσα τροποποίηση του ΓΚΑΚ θα παράσχει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση 

της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Συμπληρώνει τις παράλληλες αναθεωρήσεις των κατευθυντήριων 

γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, τις ενισχύσεις 

για τη χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου και τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και 

την ενέργεια, μέσω τροποποίησης των σχετικών τμημάτων του ΓΚΑΚ. Η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει την 

τροποποίηση του ΓΚΑΚ έως το πρώτο εξάμηνο του 2022. Στην επικείμενη τροποποίηση το άρθρο 36 από 

«Επενδυτικές ενισχύσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του 

περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων" γίνεται ευρύτερο και μετονομάζεται "Επενδυτικές ενισχύσεις για 

την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος" 

6 Στην επικείμενη τροποποίηση το άρθρο 47 απο "Επενδυτκές ενισχύσεις για ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων" γίνεται ευρόυτερο και μετονομάζεται "Επενδυτικές ενισχύσεις για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και για τη στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία" 

7  Βλ σημείωση ανωτέρω περί τροποποίησης ΓΚΑΚ 
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και λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών της επένδυσης, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

✓ Λογισμικό αυτοματοποίησης παραγωγής, ελέγχου παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, διαδικασιών, 

μηχανοργάνωσης κλπ 

✓ Πληροφοριακά συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας, υποστήριξης πελατειακών σχέσεων (CRM), 

διαχείρισης προσωπικού, εφαρμογών γραφείου, διαχείρισης αποθήκης και γενικότερης 

παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης, διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών 

✓ Λογισμικό βασικών και εξειδικευμένων εφαρμογών 

✓ Λογισμικό Βάσεων δεδομένων 

✓ Λογισμικό κυβερνοασφάλειας 

✓ Λογισμικό διαδικτυακής προβολής και ενίσχυσης ψηφιακής παρουσίας καθώς και αξιοποίησης 

εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης 

✓ Λογισμικό τυποποίησης παραγωγής και προϊόντων και ποιοτικού ελέγχου 

✓ Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου 

✓ Εφαρμογές εξοικονόμησης/διαχείρισης ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων 

Όσον αφορά στην αγορά, επιλέξιμη είναι η δαπάνη για λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) 

προγραμμάτων λογισμικού με τη μορφή αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για 

μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.  

 

4. Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίησης πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση και προστασία 

δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας 

✓ Δαπάνες που αφορούν το σύνολο των ενεργειών για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση 

και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά 

προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. 

Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του 

προγράμματος και η σχετική αγορά και χρήση αύλων παγίων στοιχείων να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 

του επενδυτικού σχεδίου. 

 

5. Δαπάνες υποστηρικτικές στον τομέα της καινοτομίας (σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης 

προϊόντων/υπηρεσιών/διαχειριστικών συστημάτων, ανάπτυξης πρωτοτύπων-σύνταξης τεχνικού φακέλου) 

✓ Σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσίας / συσκευασίας  

✓ Ανάπτυξη πρωτοτύπων για πιλοτική χρήση, τα οποία είναι υπερβολικά δαπανηρό να αναπτυχθούν μόνο 

για αυτό τον σκοπό και σύνταξη τεχνικού φακέλου σχεδιασμού και ανάπτυξης προδιαγραφών των 

πρωτοτύπων 

✓ Δοκιμές / επαληθεύσεις / πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών 

✓ Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων και λειτουργικών / παραγωγικών διαδικασιών - 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

προώθησης κυκλικής οικονομίας - σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 

✓ Τυποποίηση νέων/υφιστάμενων τελικών προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, μεθόδων 

παραγωγής/οργάνωσης/λειτουργίας σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα 
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✓ Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και εν γένει 

συμμόρφωσης σε κανονιστικές προδιαγραφές και αντίστοιχη σύνταξη εγχειριδίων, εφόσον καταλήγουν 

σε πιστοποίηση / διαπίστευση 

✓ Πιστοποίηση συσκευασίας κατά πρότυπα ποιότητας ISO, πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης (π.χ. Eco-

Label), πρότυπα παραγωγής κ.α.  

 

6. Λοιπές Δαπάνες προς τρίτους - διαχειριστική και συμβουλευτική υποστήριξη, άλλες εξειδικευμένες 

μελέτες 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών αφορά ενδεικτικά τις εξής ενέργειες: 

✓ Υποστήριξη, οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση / διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου 

✓ Εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικά με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. μελέτες 

benchmarking, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου 

✓ Άλλες εξειδικευμένες μελέτες (π.χ. στρατηγικό/επιχειρησιακό σχέδιο κάλυψης νέων αγορών της 

επιχείρησης, ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ κ.α.) 

 

7. Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας 

Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας στοχεύουν στην ενίσχυση των Β2Β συνεργασιών και της διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συνδέονται 

με τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις και μπορούν να αφορούν ενδεικτικά τα εξής: 

✓ Δαπάνες επιχειρηματικών αποστολών (π.χ. μέσω Enterprise Greece, κλαδικών ενώσεων, 

επιμελητηρίων κλπ) 

✓ Έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές ή / και διεθνείς εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν 

την προβολή νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και να 

προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης 

✓ Μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας. 

✓ Σχεδιασμός και παραγωγή ελληνικού και ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού 

✓ Διαφημιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για 

πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές 

✓ Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά και ενίσχυση 

ψηφιακής προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης 

 

8. Δαπάνες προσωπικού (νέου προσωπικού ή/και εξειδικευμένων στελεχών υψηλών προσόντων) για θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο 

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών για θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο, έχουν άμεση συνάφεια με τους στόχους του επενδυτικού 

σχεδίου και αφορούν νέο προσωπικό ή/και στελέχη υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης και πιστοποιημένης 

επάρκειας, τo οποίo θα απασχολείται στους εξής ενδεικτικούς τομείς: 

✓ Μεταφορά τεχνογνωσίας (π.χ. στελέχη διοίκησης εκσυγχρονισμού παραγωγής και λειτουργικών 

διαδικασιών, στελέχη διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, στελέχη ψηφιακών εφαρμογών και e-

commerce, στελέχη διοίκησης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών πόρων) 
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✓ Χειρισμός εξειδικευμένου εξοπλισμού ή/και λογισμικού (π.χ. χειριστές σύγχρονων μηχανημάτων, 

τεχνικοί ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών,  

στελέχη ανάπτυξης πληροφοριακών και ψηφιακών εφαρμογών, στελέχη business analytics) 

✓ Ενσωμάτωση / εφαρμογή / υιοθέτηση, νέων τεχνολογιών και βιομηχανικών καινοτομιών (π.χ. μηχανικοί 

ανάπτυξης λογισμικού και προγραμματισμού μηχανημάτων παραγωγής, τεχνικοί εγκαταστάσεων ΑΠΕ 

και φυσικού αερίου, τεχνικοί αυτοματισμών) 

✓ Διασφάλιση ποιότητας και συμμόρφωσης προδιαγραφών τυποποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασιών (π.χ. στελέχη ελέγχου και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και τυποποίησης) 

✓ Ενσωμάτωση οικο-καινοτομικών διεργασιών 

✓ Άλλοι τομείς απαραίτητοι για την υλοποίηση της επένδυσης με σχετική τεκμηρίωση του επενδυτή 

 

9. Λειτουργικές Δαπάνες 

Αυτή η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση των υπό σύσταση και νεοσύστατων 

επιχειρήσεων που δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Καλύπτει λειτουργικές δαπάνες μόνο για 

ένα χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με κατ’ εξαίρεση ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των 

δαπανών αυτών (της κατηγορίας αυτής και μόνο) την ημερομηνία ένταξης της επενδυτικής πρότασης στις 

διατάξεις του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα αυτών των ενεργειών και δαπανών 

είναι η σύνδεσή τους με τον βασικό ή / και τους δευτερεύοντες στόχους του επενδυτικού σχεδίου. 

Ελάχιστος και Μέγιστος ενισχυόμενος  προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων 

Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται ως ακολούθως:  

• Από €100.000 έως €2.500.000  

Διάρκεια υλοποίησης των ενισχυόμενων έργων και επενδυτικών σχεδίων 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. 

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 50% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γ.Κ.Α.Κ., 

δαπάνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης καθιστούν το σύνολο του έργου μη 

επιλέξιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο. 

Ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γ.Κ.Α.Κ., το ποσοστό ενίσχυσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις ορίζεται από τον 

ΧΠΕ και κυμαίνεται ανάλογα με την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα 

ποσοστά που ορίζονται στον εγκεκριμένο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και βασιζόμενοι στα στοιχεία 

του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ, 2018), υπολογίστηκε προσεγγιστικά ένα μέσο ποσοστό 

ενίσχυσης 55%, βάσει του οποίου προσεγγίζεται ο Π/Υ της Δράσης. 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής έργων 

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 3 Ομάδες κριτηρίων.  

Βάσει των κριτηρίων της Ομάδας Α θα εξετάζεται η πληρότητα των τυπικών προϋποθέσεων (on/off) που 

αφορούν τα τυπικά δικαιολογητικά ένταξης. Αυτές μπορεί να μην περιορίζονται μόνο σε τυπικές προϋποθέσεις 

που πηγάζουν από το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο αλλά να περιλαμβάνουν και τυχόν πρόσθετα κριτήρια που 
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επιθυμούμε να προσδιοριστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατηγικός χαρακτήρας της παρέμβασης (π.χ. 

να τηρείται η εξής σχέση στις επιλέξιμες Δαπάνες: (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) ≥ 60% Π/Υ (βλ. σελ. 10). 

Στο πλαίσιο των κριτηρίων της Ομάδας Β θα ελέγχεται η αξιοπιστία και η ικανότητα των υποψηφίων, 

εξετάζοντας αντικειμενικές παραμέτρους όπως ενδεικτικά αναφέρονται οικονομικά στοιχεία, επίπεδο 

οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης κ.α. 

Τέλος, στο πλαίσιο της εξέτασης των κριτηρίων της η Ομάδα Γ, θα αξιολογείται το επίπεδο καινοτομίας (Υπο-

ομάδα Γ1) εξετάζοντας κριτήρια όπως ενδεικτικά αναφέρονται  η πρωτοτυπία της ιδέας, ο βαθμός 

διαφοροποίησης προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασίας καθώς και η αξιοπιστία (Υπο-ομάδα Γ2) των 

υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, εξετάζοντας την ποιότητα, πληρότητα και ωριμότητα τους και κριτήρια 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται η περιγραφή, η σαφήνεια, η συνάφεια και η συνεκτικότητα του επενδυτικού 

σχεδίου, η ρεαλιστικότητα εφαρμογής και η βιωσιμότητά του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του καθώς και ο 

βαθμός ωριμότητάς του. 

Η τελική βαθμολογία του Επενδυτικού Σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων Ομάδων. Η 

μέγιστη τελική βαθμολογία μίας πρότασης με τη χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100, με την Ομάδα Β να 

έχει συντελεστή βαρύτητας 30% και την Υπο-Ομάδα Γ1 40% και την Υπο-Ομάδα Γ2 30% , αντίστοιχα. Ωστόσο, 

προβλέπεται πριμοδότηση κατά 10 βαθμούς για την Ομάδα Κριτηρίων Γ σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο 

περιλαμβάνει:  

• Δράσεις οικο-καινοτομίας που συσχετίζονται με θέματα πράσινης ανάπτυξης 

‘Ετσι, με την αξιοποίηση της πριμοδότησης η μέγιστη βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται 110 

βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι μια πρόταση επιλέξιμη θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 

βαθμούς της άριστης βαθμολογίας (μη συμπεριλαμβανομένων των μονάδων πριμοδότησης, όπου υπάρχουν). 

Στον  παρακάτω Πίνακα συνοψίζονται ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης.  
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Κριτήρια Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 

A. Υπό σύσταση / Νεοσύστατες Επιχειρήσεις  
(δεν έχουν κλείσει 1 διαχειριστική χρήση) 

B. Νέες Επιχειρήσεις 
(από 1 έως και 5 διαχειριστικές χρήσεις) 

Κριτήριο Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κριτήριο Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 
✓ Κατάσταση επιχείρησης (Ομάδα Β) 

• Προσόντα Μετόχων της Επιχείρησης 

• Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης 

της επιχείρησης 

• Εμπειρία και τεχνογνωσία της 

επιχείρησης στο αντικείμενο 

δραστηριοποίησής της 

• Άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 

(διεθνής παρουσία, πιστοποιήσεις 

κ.α.) 

 

✓ Επίπεδο εκπαίδευσης, Επιστημονικό / 

ερευνητική έργο ή/και εργασιακή 

εμπειρία, επίπεδο 

συμπληρωματικότητας στις γνώσεις / 

ειδικότητες / εμπειρία μεταξύ των 

μετόχων 

✓ Βιβλίο Παγίων, Οργανόγραμμα, Επίπεδο 

προσόντων, Ειδικότητες 

✓ Έτη λειτουργίας, τζίρος ανά ΚΑΔ 

(3ετία/2ετία), Χαρτ/κιο έργων/πελ. 

(Λίστα Συμβάσεων & ΤΜΛΓ) 

✓ Τιμολόγια εξωτερικού, ή ΦΠΑ, 

Πιστοποιήσεις/σήματα ποιότητας, 

Αποδεικτικά έγγραφα (πχ βεβαιώσεις 

ολοκλήρωσης έργου ή καλής εκτέλεσης 

από πελάτες, συστατικές κλπ) 

✓ Κατάσταση επιχείρησης (Ομάδα Β) 

• Οικονομικά στοιχεία της καλύτερης 

τριετίας (διετίας για νέες) κατά τα 

τελευταία 5 έτη λειτουργίας 

➢ Εξέλιξη απασχόλησης 

➢ Μέση μεταβολή Κύκλου 

Εργασιών,  

➢ Ποσοστό κερδών προ φόρων 

και αποσβέσεων 

➢ Διάρθρωση Κεφαλαίων 

• Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης 

της επιχείρησης 

• Εμπειρία και τεχνογνωσία της 

επιχείρησης στο αντικείμενο 

δραστηριοποίησής της 

• Άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 

(διεθνής παρουσία, πιστοποιήσεις 

κ.α.) 

 

 

 

 

✓ Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού 

✓ Κατάσταση Αποτελεσμάτων/Ε3-ΦΠΑ 

✓ Κατάσταση Αποτελεσμάτων/Ε3-ΦΠΑ 

✓ Ισολογισμός/Ισολ. πολύ μικρών Επιχ. 

✓ Βιβλίο Παγίων, Οργανόγραμμα, Επίπεδο 

προσόντων, Ειδικότητες 

✓ Έτη λειτουργίας, τζίρος ανά ΚΑΔ 

(3ετία/2ετία), Χαρτ/κιο έργων/πελ. 

(Λίστα Συμβάσεων & ΤΜΛΓ) 

✓ Τιμολόγια εξωτερικού, ή ΦΠΑ, 

Πιστοποιήσεις/σήματα ποιότητας, 

Αποδεικτικά έγγραφα (πχ βεβαιώσεις 

ολοκλήρωσης έργου ή καλής εκτέλεσης 

από πελάτες, συστατικές κλπ) 
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Υπό σύσταση / Νεοσύστατες / Νέες Επιχειρήσεις  

Κριτήριο Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης 

✓ Επενδυτικό σχέδιο (Ομάδα Γ) 

➢ Υπο-ομάδα Γ1/Καινοτομία 

• Επίπεδο πρωτοτυπίας της ιδέας  

• Βαθμός διαφοροποίησης τεχνικών, 

ποιοτικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών του καινοτομικού 

προϊόντος  

• Βαθμός αξιοποίησης νέων ή / και 

προηγμένων τεχνολογιών, υλικών, 

μεθοδολογιών, διεργασιών 

• Επίπεδο εφικτότητας και 

συμβατότητας της πρωτότυπης 

ιδέας με τις δυνατότητες και το 

προφίλ της επιχείρησης 

➢ Υπο-ομάδα Γ2/Αξιοπιστία 

• Περιγραφή, σαφήνεια, συνάφεια και 

συνεκτικότητα Επενδ. Σχεδίου 

• Ρεαλιστικότητα εφαρμογής και 

βιωσιμότητας του Επενδ. σχεδίου 

(Προβλέψεις Εσόδων/Εξόδων της 

επιχείρησης βάσει του επενδ. 

σχεδίου και χρον/μα υλοποίησης) 

• Βαθμός ωριμότητας της επένδυσης 

(απαιτήσεις αδειοδότησης) 

 

 
✓ Ποιοτική τεκμηρίωση 

✓ Ποιοτική τεκμηρίωση….. 

✓ Ποιοτική τεκμηρίωση 

✓ Ποιοτική τεκμηρίωση 

✓ Ποιοτική/Ποσοτική Τεκμηρίωση, 

σύνδεση με στόχους Επενδ. Σχεδίου 

✓ Χρηματοοικονομικές προβλέψεις Επενδ. 

Σχεδίου & χρονοδιάγραμμα 

✓ Αδειοδοτήσεις / βεβαιώσεις ή αιτήσεις 

για άδεια, όπου απαιτούνται 
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Φάση Α: Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής (on/off κριτήρια)  

-Τυπικές προϋποθέσεις που πηγάζουν από το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο   

-Πρόσθετα κριτήρια που επιθυμούμε να προσδιοριστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο στρατηγικός 

χαρακτήρας της παρέμβασης (π.χ. να τηρείται η εξής σχέση στις επιλέξιμες Δαπάνες: : (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + 

(7) ≥ 60% Π/Υ (βλ. σελ. 10) 

 

Φάση Β (Βαρύτητα 30%): Αξιολόγηση Αξιοπιστίας του Υποψήφιου Επενδυτή 

Η Φάση Β’ της διαδικασίας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει δέσμη κριτηρίων που 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας και των χαρακτηριστικών των δυνητικών δικαιούχων. Για την πιο 

ρεαλιστική προσέγγιση της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των δυνητικών δικαιούχων, διακρίνονται δύο (2) 

διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

• Α: Υπο σύσταση / Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση 

• Β: Νέες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει  από 1 έως 5 διαχειριστικές χρήσεις. 

Η άριστη βαθμολογία είναι οι 100 βαθμοί, ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 40 

βαθμούς στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησής του της Φάσης Β’. Σταθμιζόμενη με τον συντελεστή βαρύτητας 

της Φάσης Β’ (30%), η μέγιστη τελική βαθμολογία του υποψηφίου ανέρχεται σε 30 βαθμούς. 

Φάση Β. Αξιολόγηση Αξιοπιστίας των Υποψήφιων Επενδυτών 

Κριτήριο  Περιγραφή 

Μέγιστη Βαθμολογία ανά κριτήριο 

Α. Υπο σύσταση / 
Νεοσύστατες 

Β. Νέες 

1 Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης n/a 30 

2 Προσόντα των Μετόχων 30 n/a 

3 Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης 25 30 

4 
Εμπειρία και τεχνογνωσία της επιχείρησης στο 
αντικείμενο δραστηριοποίησής της 

20 20 

5 
Άλλα ειδικά χαρακτηριστικά (διεθνής παρουσία, 
πιστοποιήσεις, ευρεσιτεχνίες κλπ) 

25 20 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100 100 

Ελάχιστη Βαθμολογία 40/100 

Συντελεστής Βαρύτητας Φάσης Β 30% 

Σταθμισμένη Μέγιστη Τελική Βαθμολογία Φάσης Β 30 

 

Φάση Γ. Αξιολόγηση Επιπέδου Καινοτομίας, Αξιοπιστίας και Βιωσιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Φάση Γ1 (Βαρύτητα 40%): Αξιολόγηση επιπέδου Καινοτομίας του Επενδυτικού Σχεδίου 

Η άριστη βαθμολογία είναι οι 100 βαθμοί, ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 50 

βαθμούς στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησής του της Φάσης Γ1. Σταθμιζόμενη με τον συντελεστή βαρύτητας 

της Φάσης Γ1’ (40%), η μέγιστη τελική βαθμολογία του υποψηφίου ανέρχεται σε 40 βαθμούς. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν παρουσιάζει καινοτομικό χαρακτήρα, το κριτήριο λειτουργεί ως 

on/off για την πρόταση συνολικά. 
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Φάση Γ1. - Αξιολόγηση Επιπέδου Καινοτομίας του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Κριτήριο Περιγραφή 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

1 Επίπεδο πρωτοτυπίας της ιδέας 25 

2 Βαθμός διαφοροποίηση τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του 
καινοτομικού προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασιών 

25 

3 Βαθμός αξιοποίησης νέων ή / και προηγμένων τεχνολογιών, υλικών, μεθοδολογιών, 
διεργασιών 

25 

4 Επίπεδο εφικτότητας και συμβατότητας της πρωτότυπης ιδέας με τις δυνατότητες και 
το προφίλ της επιχείρησης 

25 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100 

Ελάχιστη Βαθμολογία 50/100 

Συντελεστής Βαρύτητας Φάσης Γ1 40% 

Σταθμισμένη Μέγιστη Τελική Βαθμολογία Φάσης Γ1 40 

 

Φάση Γ2 (Βαρύτητα 30%): Αξιολόγηση επιπέδου Καινοτομίας του Επενδυτικού Σχεδίου 

Η άριστη βαθμολογία είναι οι 100 βαθμοί, ενώ ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 50 

βαθμούς στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησής του της Φάσης Γ2. Σταθμιζόμενη με τον συντελεστή βαρύτητας 

της Φάσης Γ2’ (30%), η μέγιστη τελική βαθμολογία του υποψηφίου ανέρχεται σε 30 βαθμούς. 

 

Φάση Γ2. - Αξιολόγηση Αξιοπιστίας και Βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Κριτήριο Περιγραφή 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

1 Περιγραφή και σαφήνεια του Επενδυτικού Σχεδίου 25 

2 Αντικείμενο και συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου 25 

3 Προβλέψεις Εσόδων / Εξόδων – Βαθμός βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου 25 

4 Ολοκληρωμένος Χαρακτήρας, Βαθμός Πληρότητας και Ωριμότητας του Ε/Σ  25 

 Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100 

 Ελάχιστη Βαθμολογία 50/100 

Φάση Γ2. Συντελεστής Βαρύτητας Φάσης Γ2 30% 

 Σταθμισμένη Μέγιστη Τελική Βαθμολογία Φάσης Γ2 30 

Η μέγιστη τελική βαθμολογία κάθε επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 100 βαθμούς. Ωστόσο, προβλέπεται 

πριμοδότηση βάσει ενός κριτηρίου, αυξάνοντας την μέγιστη τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου από 

100 βαθμούς σε 110 βαθμούς. 

 Πριμοδότηση Βαθμοί 

i. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις οικο-καινοτομίας και συσχετίζεται με θέματα 
πράσινης ανάπτυξης 

10 

 

Μέγιστη Τελική Βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου: 110 

Σημειώσεις: 

Όσον αφορά στην κλίμακα βαθμολόγησης των κριτηρίων:  

• για τα ποσοτικά κριτήρια θα βαθμολογούνται με βάση τύπο υπολογισμού. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση της Μέσης Μεταβολής Κύκλου Εργασιών για την καλύτερη τριετία, μπορεί να 

χρησιμοποιείται ο δείκτης της μέσης ποσοστιαίας μεταβολής: 
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ΜΜΚΕ = 

Κύκλος Εργασιών Ε2- Κύκλος Εργασιών Ε1 

+ 

Κύκλος Εργασιών Ε3- Κύκλος Εργασιών Ε2  

 

Χ 100 
Κύκλος Εργασιών Ε1 Κύκλος Εργασιών Ε2  

2  

Ε1 = έτος 1 

Ε2 = έτος 2 

Ε3 = έτος 3 

Και ενδεικτικά θα μπορούσε να κλιμακώνεται η βαθμολόγηση ως εξής: 

➢ Αν ΜΜΚΕ > 25%, τότε Βαθμός 10 

➢ Αν  0 < ΜΜΚΕ < 25%, τότε βαθμός 5 

➢ Αν  ΜΜΚΕ < 0, τότε βαθμό 0 

• για τα ποιοτικά κριτήρια, η βαθμολογία μπορεί να κλιμακώνεται ανά 5 μονάδες ανάλογα με την 

κάλυψη του κριτηρίου: 

ενδεικτικά: 

➢ 0: Η Αίτηση Χρηματοδότησης αδυνατεί παντελώς να αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό. Ή 

τα απαιτούμενα για το κριτήριο στοιχεία δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή. 

➢ 5 ανεπαρκής: Το κριτήριο αδυνατεί να εξετασθεί επαρκώς από τα παρεχόμενα στοιχεία της 

Αίτησης Χρηματοδότησης. Ή υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες. 

➢ 10 μέτριος: Το κριτήριο αναλύεται με γενικό τρόπο στην Αίτηση Χρηματοδότησης, αλλά υπάρχουν 

σοβαρές αδυναμίες. 

➢ 15 καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης καλά, αλλά υπάρχουν ατέλειες. 

➢ 20 πολύ καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης πολύ καλά, αλλά υπάρχει 

ένας μικρός αριθμός ατελειών. 

➢ 25 άριστα: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης με επιτυχία από κάθε άποψη και 

οποιεσδήποτε τυχόν ατέλειες είναι δευτερεύουσες. 

Συμβολή στους Δείκτες του Προγράμματος 

Η δράση αναμένεται να συμβάλει στους δείκτες8 εκροών και αποτελέσματος του προγράμματος, όπως φαίνεται 

στους ακόλουθους πίνακες. 

 

 

8 Εξαρτάται από το ύψος των έργων που θα συμφωνήσουμε. Θα συμπληρωθούν στη συνέχεια. 
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Δείκτες Εκροών: 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 
στόχος 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Kωδικός Δείκτη Τίτλος Δείκτη Μονάδα μέτρησης Συνεισφορά 

1 1.iii Μετάβαση RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) επιχειρήσεις  

1 1.iii Μετάβαση RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις επιχειρήσεις  

1 1.iii Μετάβαση RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται επιχειρήσεις  

1 1.iii ΛΑΠ RCO01 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (εκ των οποίων: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) επιχειρήσεις  

1 1.iii ΛΑΠ RCO02 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις επιχειρήσεις  

1 1.iii ΛΑΠ RCO05 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται επιχειρήσεις  

Δείκτες Αποτελεσμάτων: 

Προτεραιότητα 
Ειδικός 
στόχος 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Kωδικός Δείκτη Τίτλος Δείκτη 
Μονάδα 
μέτρησης 

Συνεισφορά 

1 1.iii Μετάβαση RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν σε υποστηριζόμενες οντότητες ετήσια ΙΠΑ  

1 1.iii Μετάβαση RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες συμπληρώνουν τη δημόσια στήριξη (εκ της οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα) 

ευρώ  

1 1.iii Μετάβαση RCR03 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις  

1 1.iii ΛΑΠ RCR01 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν σε υποστηριζόμενες οντότητες ετήσια ΙΠΑ  

1 1.iii ΛΑΠ RCR02 Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες συμπληρώνουν τη δημόσια στήριξη (εκ της οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα) 

ευρώ  

1 1.iii ΛΑΠ RCR03 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις  
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Χρονικός Προγραμματισμός της Δράσης 

Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης έχει ως εξής: 

Ενέργεια Εκτιμώμενη ολοκλήρωση 

Εκκίνηση της Δράσης – Δημοσίευση πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2022 

Υποβολή προτάσεων Δ’ τρίμηνο 2022 

Ένταξη έργων Α΄ τρίμηνο 2023 

Ολοκλήρωση έργων Α’ τρίμηνο 2025 

Ολοκλήρωση Ελέγχων και Κλείσιμο Δράσης Γ’ τρίμηνο 2025 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

Όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της Δράσης, εκτιμάται ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον 60 σχέδια, μέγιστου 

Π/Υ €2,5 εκ. το καθένα (κατά Γ.Κ.Α.Κ.), με τον μέγιστο συνολικό Π/Υ τους να ανέρχεται στα €150 εκατ.  

Έχοντας υπολογίσει το μέσο ποσοστό ενίσχυσης στο 55% των επενδύσεων κατά Γ.Κ.Α.Κ. ο μέγιστος Π/Υ (ΔΔ) της 

Παρέμβασης ανέρχεται σε €82,6 εκ. και η Ενωσιακή Συνδρομή (77,75%) σε €64,2 εκ. 

Προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της Δράσης 

✓ Έγκριση Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027 

✓ Έγκριση εθνικής στρατηγικής για την βιομηχανία 4.0 

✓ ΣΔΕ ΕΣΠΑ 21-27 

✓ Οδηγίες και Εγκύκλιοι ΕΥΘΥ, ΕΥΚΕ 

✓ Σύνταξη Δελτίου εξειδίκευσης από τη Διαχειριστική αρχή (Προγράμματος  

✓ Έγκριση δελτίου εξειδίκευσης δράσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος  

✓ Προσαρμογή, ενεργοποίηση και λειτουργία ΠΣΚΕ 2021-2027, ΟΠΣ, ΠΣ Σώρευσης, ΠΣ ΠΔΕ 

Διαδικασίες υλοποίησης των έργων και επενδυτικών σχεδίων  

Οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, ο τρόπος καταβολής επιχορήγησης, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης των σχεδίων θα είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Κρατικές 

Ενισχύσεις, τους Κανονισμούς των Ταμείων, το Νόμο ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την ΥΠΑΣΥΔ / ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 

2021-2027, όπως εγκριθούν..  

Χαρακτηριστικά (όχι περιοριστικά) στοιχεία κατά την υλοποίηση των έργων αφορούν στον τρόπο συμμετοχής του 

φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων 

κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, τις διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης και 

πιστοποίησης των δαπανών, τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων, τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης, 

την ολοκλήρωση των έργων καθώς και άλλες γενικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες. 

 


