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«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, Ε.Π. 

Κεντρική Μακεδονία» 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή 
αγορά 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

12 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες: 

• έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

(έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016). 

• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ  πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

• δηλώνουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

• απασχόλησαν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος. 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 100.000 ευρώ 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

• κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου  

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

• Μηχανήματα- Εξοπλισμός για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, 
διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της 
επιχείρησης 

• Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του 
περιβάλλοντος 

• Εξοπλισμός Πληροφορικής 
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• Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και 
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Εξοπλισμός για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). 

• Εξοπλισμός για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, με την 
προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για ερευνητικούς 
σκοπούς. 

3. Μεταφορικά μέσα ( έως 15.000 ευρώ) 

• επαγγελματικής χρήσης 

• μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων 
4. Λογισμικό 

• Εξειδικευμένο λογισμικό για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των 
επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS) 

• Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών 

• Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού 
της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α.) 

• Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e - 
Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση 
προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), 
για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, 
συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α. 

• Ανάπτυξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας (έως 2.500ευρώ) 

• Ανάπτυξη και Διαχείριση e-shop (έως 4.000 ευρώ) 
 

5. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 10.000 ευρώ /πιστοποιητικό) 
 

6. Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 4.000 ευρώ) 
 
7. Συμμετοχή σε εκθέσεις 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού (έως 3.000ευρώ/ έκθεση) 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού (έως 6.000ευρώ/ έκθεση) 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

12/03/2019- 14/06/2019 
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