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ΕΣΠΑ 2014-2020 
ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

 

Περίληψη της Δράσης  
 

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του 
μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)» 
 
 

Σκοπός – Γενικές Πληροφορίες 

Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς 
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις 
(3) διακριτές επιλογές - στόχους : 
1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός 
2. Ψηφιακή Βιομηχανία 
3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα  
 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε €10.000.000 και κατανέμεται ανά 
κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής: 
• 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις  
• 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις  

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Υφιστάμενες ή νέες ή υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική 
πρόσκληση της Δράσης. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται σε μία από τις παρακάτω έξι κατηγορίες (Γ1-Γ6) 
ανάλογα με το αν έχουν λάβει κάποια επιχορήγηση την τριετία 2018-2020: 

 

Γ1. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 
1407/2013: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019. 

Γ2. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 1407/2013: Οι 
επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 
έως και 31/12/2019. 

Γ3. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 
1407/2013: Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την 
ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

 

Γ4. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 
651/2014: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019. 

Γ5. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 651/2014: 
Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές 
χρήσεις έως και 31/12/2019.  

Γ6. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 
651/2014: Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την 
ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 
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Επιλέξιμες Δαπάνες - Επιχορήγηση 

Κατηγορίες δικαιούχων Γ1, Γ2, Γ3 
Επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis EE1407/2013  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

65% 

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

40% 

1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού 

100% 

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 
πληροφορικής 

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, 
εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ) 

2.4 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης 

2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης 20% 

2.6 Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 100% 

2.7 Εξοπλισμός ΑΠΕ 20% και έως €40.000 

3. Δαπάνες προσωπικού  

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη 
προσωπικού σε μειονεκτική θέση 

30% και έως 120 ΑΜ - €14.000/ΕΜΕ 

3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού 10% και έως €30.000 

4.Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού 

70% 4.2 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό 
καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή 
άλλο παρεμφερές αυτού 

5.Δαπανες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική 
υποστήριξη επιχειρήσεων 

 

5.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και 
διαχείρισης επενδύσεων 

3% και έως €4.000 

5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης 
προϊόντων διεργασιών 

10% και έως €30.000 

5.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών προώθησης προϊόντων 
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Κατηγορίες δικαιούχων Γ4, Γ5, Γ6 
Επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό EE 651/2014  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΜΙΚΡΩΝ & 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

55% 

45% 

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

40% 

1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού 

100% 

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 
πληροφορικής 

2.3 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης (ερευνητικός, 
εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.) 

2.4 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης 

2.5 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης 20% 

2.6 Εξοπλισμός ΑΠΕ  100% 

3. Δαπάνες προσωπικού  

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος για πρόσληψη 
προσωπικού σε μειονεκτική θέση 

30% και έως 120 
ΑΜ - 

€14.000/ΕΜΕ 
50% 

3.2 Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού 
10% και έως 

€30.000 
55% 

4.Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού 

100% 55% 

5.Δαπανες προς τρίτους/τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων 

50% 
5.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων 

3% και έως 
€4.000 

50% 

5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
μελετών ανάπτυξης προϊόντων διεργασιών 

10% και έως 
€30.000 

55% 
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Προϋπολογισμός - Χρονικός Προγραμματισμός 

 Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται  

 από €20.000 έως €300.000 για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού De minimis 
ΕΕ 1407/2013  

 από €20.000 έως €1.000.000 για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού ΕΕ 651/2014 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 06/10/2020 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 27/11/2020 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.  

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

 


