
NOVISORS A.E. Αντ. Τρίτση 21, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκη, 23/11/2020 
(+30) 2310 804070, info@novisors.gr / www.novisors.gr  

 

  1/2 

 
 

Στόχος της Δράσης - Χαρακτηριστικά 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση 

υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 

εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του 

παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.  

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια 

Δαπάνη). 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 

20.000 € ως 200.000 €. 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης. 

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται από  50% έως 65%του 

ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το ύψος της επιδότησης 

καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Μπορούν να συμμετέχουν 

Πολύ Μικρές και  Μικρές  Επιχειρήσεις  των παρακάτω κλάδων:  

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

• Ενέργεια 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

• Περιβάλλον 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

• Υγεία 

• Υλικά – Κατασκευές 

 

 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων 
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Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 

δωδεκάμηνης διάρκειας 

• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του 

επενδυτικού σχεδίου 

• Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 

• Ψηφιακή Προβολή 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες 

• Μεταφορικά Μέσα 

• Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης (19/12/2018). 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 

και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, 

σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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