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ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014‐2020 
 

Περίληψη της Δράσης 3α.1.4.1.1 
 

«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για 

την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών»  
 

«Επανεπενδύω στη Θεσσαλία» 

 

Σκοπός 

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με 

αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως 

στόχους: 

▪ Τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς 

ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

και της σύναψης διεθνών συνεργασιών. 

▪ Την ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

▪ Την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της 

έξυπνης εξειδίκευσης. 

▪ Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της παρουσίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς 

αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την 

πιστοποίηση των προϊόντων. 

▪ Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων. 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστο τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις μέχρι 31/12/2018, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της 

δράσης και που το επενδυτικό τους σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Υπόψη θα πρέπει να ληφθεί ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 1407/2013 περί σώρευσης 

ενισχύσεων (de minimis). 

 

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις franchise, shop in shop, δίκτυα 

πρακτόρευσης, καθώς και προβληματικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που 

βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ/ ΠΟΣΟ 

1. Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού1  

1.1 Κτιριακές εγκαταστάσεις2 40% 

1.2 Μηχανήματα - εξοπλισμός3 100% 

1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού4 50% και μέχρι 50.000€ 

1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της  
      χρήσης ΤΠΕ5 

100% 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ6 5% και μέχρι €15.000 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές 
εκθέσεις 

20% 
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3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα έως €10.000 ανά έκθεση 

3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο 
εξωτερικό 

έως €20.000 ανά έκθεση 

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 40% 

4.1 Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού  

4.2 Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας  

4.3 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας  

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος 
νέου προσωπικού) 

20% και έως €30.000 

1Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν επενδύσεις σε 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με: 
▪ τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

▪ την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

▪ τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

▪ μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, 

▪ την πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση 

(ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ), 

▪ την απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών. 
2Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
▪ Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και 

ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης 

προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους 

διοίκησης της επιχείρησης. 

▪ Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

▪ Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και 

ποιοτικού ελέγχου, που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο 

μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε 

άλλο χώρο. 

▪ Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών 

εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, 

σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του 

ΥΠΕΚΑ. 
3Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά: 

▪ Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για 

την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων. 

▪ Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον 

ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής. 

▪ Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και 

ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας. 

▪ Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη 

υπηρεσιών. 

▪ Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων πληροφορικής και 

δικτυώσεων. 
4Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

▪ Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων 

προς διάθεση σε νέες αγορές. 

▪ Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας. 

▪ Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από 

διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού). 
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▪ Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή 

εξωτερικού). 

▪ Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου και αναλύσεις. 

▪ Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των 

Παραγόμενων Προϊόντων. 

▪ Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή 

εξωτερικού). 

▪ Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση 

ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα. 

▪ Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. 

▪ Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και 

μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών. 

 

5Οι δαπάνες ΤΠΕ περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

▪ Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια 

- μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης 

και ηλεκτρονικής δικτύωσης. 

▪ Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν 

σε: 

➢ αυτοματοποίηση της παραγωγής 

➢ ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων 

➢ διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα 

➢ ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce 

➢ σύνδεση σε e-marketplaces 

➢ ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. search engine 

optimizations, accelerators κ.λπ.) 

➢ εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 

➢ προγράμματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, ή πελατών ή προσωπικού 

της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) 

➢ διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών. 

▪ Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing. 

▪ Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς 

και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες 

μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού. 
6Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

▪ Δαπάνες για την υποστήριξη της επιχείρησης στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 

που αφορούν την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ή την 

επέκτασή της σε νέες αγορές. 

▪ Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους 

του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές 

ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

▪ Εκπόνηση μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, 

οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της 

επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), 

τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - risk analysis, 

marketing plan. 

▪ Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου 

στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου (δαπανών) της Πράξης. Τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των 

ορκωτών λογιστών που τυχόν θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, 

θα είναι επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. 

▪ Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. 
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Προϋπολογισμός 

€80.000 έως €400.000 
 

Υπόψη θα πρέπει να ληφθεί ότι, η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο 
επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των 
κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από 
τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία. 

Επιχορήγηση 

50% 
 

Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), η 
ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60%. Σε καμία περίπτωση η 
ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ που θέτει ο 
Καν.1407/2013. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

• Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ θα 
πραγματοποιηθεί από τις 16/05/2019  έως και την 30/08/2019. 

• Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 13/07/2018. 

• Υλοποίηση της επένδυσης έως 24 μήνες από την εγκριτική απόφαση. 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Ποιότητα και πληρότητα της πρότασης 
(συντελεστής στάθμισης 30%) 
1.1 Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης. 
1.2 Αναγκαιότητα και πληρότητα των παρεμβάσεων σχετικά με τις ανάγκες της 
επιχείρησης. 
1.3 Έλεγχος του εύλογου του κόστους της επένδυσης. 
 
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου  
(συντελεστής στάθμισης 40%) 
2.1 Κερδοφορία της επιχείρησης. 
2.2 Αριθμός Απασχολουμένων. 
2.3 Οργανωτική διάρθρωση του δικαιούχου. 
 
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην 
περιφερειακή οικονομία (συντελεστής στάθμισης 20%) 
3.1 Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία. 
3.2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Το Επενδυτικό Σχέδιο εμπίπτει στους τομείς 
δραστηριότητας της RIS3 Περιφέρειας Θεσσαλίας (συντελεστής στάθμισης 10%) 

 


