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ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Αναμένεται …
Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ενδεικτικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ
Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών, Μικρών &
Μεσαίων Επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000€ και προσωπικό έως 250
άτομα) μέσω του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 2-3 μηνών
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ενδεικτικά, ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό θα
έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών
και του Τουρισμού.

Δικαιούχοι
Θα συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές
Επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) έτη, είτε είναι νέες
επιχειρήσεις, είτε είναι υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
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Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Επενδύσεις σε Πάγια
¾ Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Δημιουργία / Επέκταση / Αποπεράτωση / Εκσυγχρονισμός
Οι δαπάνες για τα κτιριακά θα ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις που το οικόπεδο / ακίνητο
ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Θεωρούνται επίσης
επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση
παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το
δικαίωμα ιδιόχρησης.
Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα
αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
¾ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού παραγωγής.
¾ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
¾ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
¾ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων CAD – CAM – CIM.
¾ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου της
παραγωγικής διαδικασίας μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής
(Logistics/Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συστήματα αυτοματισμού, ταινιόδρομων
κ.λ.π.)
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Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και
γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (BTB ή BTC,
ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για την
εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο
INTRANET (VPN).
Αγορά ή ανάπτυξη λογισμικού.
Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας
Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης
(παραγωγή, λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις, data collection, ERP, κ.λ.π.).
Εγκατάσταση συστημάτων γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

2. Άϋλες Επενδύσεις
¾ Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων όπως (Ποιότητας
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008), Περιβάλλοντος (πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και
EMAS) Ασφάλειας Τροφίμων (πρότυπο ISO 22000:2005 - HACCP, κ.τ.λ., Ασφάλειας &
Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007)
¾ Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες
για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί ενδεικτικά από:
 €30.000 έως €300.000 για τον κλάδο της Μεταποίησης
 €30.000 έως €300.000 για τον κλάδο του Τουρισμού και
 €30.000 έως €80.000 για τον κλάδο του Εμπορίου & της Παροχής Υπηρεσιών.

Ποσοστά Επιδότησης
 Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
• 50% για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
• 40% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις
 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
 60% για τις Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
• 50% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης της Επένδυσης
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να
ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους πλέον παράτασης 4
μηνών.

Προθεσμίες Υποβολής
Το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 2-3 μηνών.
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