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ΕΣΠΑ 2014-2020  - ΔΡΑΣΗ 
 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» 

   
Η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 
αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και 
συστημάτων αυτοματισμού» στοχεύει στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα 
συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. 
 
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών <10εκ €) 

Ενισχυόμενοι Τομείς Προτεραιότητας  

 Αγροδιατροφή (εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1407/2013 (De Minimis).  

 Βιομηχανία της εμπειρίας.  

 Αλυσίδα αξίας μετάλλου.  

 Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.  

Επενδυτική Προτεραιότητα 

 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 Αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 

 Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων και υπηρεσιών (με προτεραιότητα στους κλάδους της RIS3) 

Προϋπολογισμός  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις  Νέες επιχειρήσεις  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ) 

 
Ελάχιστος Μέγιστος Ελάχιστος Μέγιστος 

Μεταποίηση (Κλάδοι 10 - 33)  
 

7.000 200.000 5.000 150.000 

Τουρισμός  (Κλάδος 55 - 
Καταλύματα)   
 

3.000 80.000 3.000 70.000 

Λοιπές δραστηριότητες 

 
3.000 50.000 3.000 40.000 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών 

της χώρας. 
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Ποσοστό επιδότησης 

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων, έχουν ως ακολούθως: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις  Νέες Επιχειρήσεις  
Επενδυτικές δαπάνες όλων των 
κατηγοριών  

65% 70% 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 Να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003  

 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις (ετήσιες) διαχειριστικές χρήσεις έως τις 
31/12/2017, (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης 
της παρούσας πρόσκλησης έχοντας κλείσει το πολύ μια (1) πλήρη (ετήσια) διαχειριστική 
χρήση έως τις 31/12/2017 (νέες επιχειρήσεις).  

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της  
προκήρυξης.  

 Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  
 Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο  

 
Επιλέξιμες δαπάνες 
  

 Λογισμικό και Υπηρεσίες Εφαρμογών – Λογισμικού 
 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.  
 Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.  
 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (hardware) 
 Υπηρεσίες Digital marketing – Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 
 Κάλυψη Μισθολογικού Κόστους Εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της 
Δράσης 
 
 Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 11/07/2019 και ώρα 13.00 έως την 1/11/2019 και 

θα κλείσει στις 15.00 της συγκεκριμένης ημέρας.  

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Διάρκεια Έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.  

 

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να συνεισφέρουμε στην επιτυχία και των δικών σας 

έργων.  Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα Προγράμματα ΕΣΠΑ στις ιστοσελίδες μας  
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