
 «Ενίσχυση της ίδρυσης / 
εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση 
στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών» Ενημερωτικό 
Σημείωμα 

 

Στόχος της Δράσης 3.a.2.2 είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγ-

χρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται εντός 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.  

Ατομικές  

Α.Ε.  

Ε.Π.Ε.  

Ο.Ε.  

Ε.Ε.  

Ι.Κ.Ε.  

Συνεταιρισμοί   

ΚοινΣΕπ  

Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων 

Παραγωγή  

Λιανικό Εμπόριο  

Χονδρικό Εμπόριο  

Παροχή υπηρεσιών  

Εστίαση  

Τουρισμός  

Ελεύθεροι Επαγγελματίες  

Εκπαίδευση  

Κατασκευές  

Κλάδοι Δραστηριότητας 

Πολύ μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, 
με  βάση τους επιλέξιμους ΚΑΔ , που υπάγονται στις κάτωθι κα-
τηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Υφιστάμενες) 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά 
βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (Νέες & Υπό Σύσταση) 

 Β.1 : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία 
και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρή-
σεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης.  

 Β.2 : Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και 
θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την 
πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.  

 
 
 

 Να διαθέτουν τον ή τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτι-
κού σχεδίου. 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το 
σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.   

 Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώ-
ρο.   

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης ατόμων με αναπηρία.  

Δικαιούχοι  
Προϋπολογισμός Δράσης 9.500.000€ 
 5.500.000€ για υφιστάμενες    

επιχειρήσεις  
 4.000.000€ για νέες και υπό     

σύσταση επιχειρήσεις 

Προϋποθέσεις 
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 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης κυμαίνεται                                             

Προϋπολογισμός επένδυσης 

 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

Έως 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφαση ένταξης 

Διάρκεια Υλοποίησης 

 Το ποσοστό χρηματοδότησης για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται σε  60% 

 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση οι 200.000,00€ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδι-

κών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα στην τελευταία 3ετία με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013                 
(De-minimis) 

 Από 8/10/2020 έως 11/12/2020 

Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών 

Ποσοστό Χρηματοδότησης 

Χορήγηση Προκαταβολής 

 Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με ισόποση εγγυητική επιστολή 

Ενδιάμεση πληρωμή και Escrow Account 

Δυνατότητα ενδιάμεσης πληρωμής, κατόπιν αιτήματος, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% του οικονομικού αντικειμένου 

Δυνατότητα χρήσης ειδικού τραπεζικού λογαριασμού  με τη μορφή Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριαμού (Escrow 
Account) για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης απευθείας στους προμηθευτές - παρόχους του δικαιούχου 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ / ΠΟΣΟ-
ΣΤΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΊ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 50% 

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους  

παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρου  

διοίκησης της επιχείρησης κ.α. 

 2 
Μηχανήματα –  εξοπλισμός  

Προμήθεια-Χρηματοδοτική Μίσθωση ( Τα μηχανήματα  πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια & αμεταχείριστα )  
90% 

 Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι επιλέξιμη,  

  υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες.                                                                               20% και μέχρι 15.000€ 

3 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού  

Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική υπόσταση )  
60% 

  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Πιστοποίηση,  σχεδιασμός και  ετικέτα συσκευασίας προϊόντων-υπηρεσιών, δημιουργία εμπορικού σήματος,  κ.α. 

Δαπάνες Καινοτομίας: Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση      

του επενδυτικού σχεδίου 
 

4 Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ 40% 

-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 (e-marketing, ERP,  CRM, κλπ ) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για μέχρι ένα έτος. 

-Κόστη υπηρεσιών cloud computing 

-Κόστος εγκατάστασης-παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού                                                                     Έως 20% του κόστους   προμή-
θειας του λογισμικού 

5 Συμβουλευτικές  υπηρεσίες 15% και μέχρι 20.000€ 

 Κόστος παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου                                                                                                                               Έως 5.000€ 

  Δαπάνες εκπόνησης μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, marketing plan, κ.α.  

6 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20% και μέχρι 30.000€ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή της επιχείρησης σε  

οποιαδήποτε εμπορική έκθεση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα ( κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ. )  Έως 7.000€/έκθεση 

Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις στο Εξωτερικό ( κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ. )  Έως 14.000€/έκθεση 

7 Δαπάνες  προσωπικού 25% και μέχρι 30.000€ 

Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για πλήρη απασχόληση                                                                                                 Έως 12.000€ ανά ΕΜΕ 

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α ’  και β ’  βαθμού και μετόχων-εταίρων της επιχείρησης 

8 Λειτουργικές Δαπάνες  10% 

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας,  

διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
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Η IMPRUS CONSULTING E.E. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς, με εξειδίκευση στον αγροτικό 
τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της IMPRUS Consulting καλύπτουν όλο φά-
σμα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως τα συστήματα διαχείρισης, επεν-
δυτικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα, την εκπαίδευση, την συ-
νεργασία και την καινοτομία, καθώς επίσης την τεχνική υποστήριξη αγρο-
τικών οργανώσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.  

 

IMPRUS CONSULTING 

Navarinou 8, 10680 Athens Greece 
Amvrosiou Frantzi 18, 24100 Kalamata Greece 
Phone: 2103643236 / 2721080896 
Mob: 6942013799 / 6972191072 
E-mail: info@imprus.gr, Website: www.imprus.gr  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου 

 Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση ( ΜΜΕ )  

 Δικαιολογητικά νόμιμης σύστασης, ήτοι ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, Πράξη νόμιμης εκπροσώπησης, κλπ 

 Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο 

 Ίδια συμμετοχή: Τραπεζικές βεβαιώσεις με διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών, Βεβαίωση μέσου υπολοίπου, Έγκριση-προέγκριση δανείου, Αποθεματικά 

 Απαιτούμενες εν ισχύ άδειες λειτουργίας ( ή αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης, )  

 Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

 Οικονομικά στοιχεία: Β βιβλία- Ε3 - Γ βιβλία-Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης & Ε3 για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 3 τελευταίων ετών ( 2017-2019)  

 Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και τιμή μονάδας 

 Τεκμηρίωση απασχόλησης: Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας ( πίνακας προσωπικού ) , Ε4 & Αποδεικτικά υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων 

 Δικαιολογητικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, περί μη προβληματικής επιχείρησης ( Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση)  

 Προσωποποιημένη πληροφόρηση της επιχείρησης μέσω taxis με το σύνολο των ενεργών εγκαταστάσεων/υποκαταστημάτων και των ενεργών ΚΑΔ 

 Στοιχεία τυχόν συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών & Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας ( βεβαιώσεις, ένσημα, κ.α. )  ενός βασικού εταίρου ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ)  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

(υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) 


