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Ανοιχτή παραμένει για υποβολές η δράση: 
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων»: 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες: 

• έχουν 2 τουλάχιστον θέσεις εργασίας(σε ΕΜΕ) το τελευταίο έτος 

• έχουν τουλάχιστον τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

• διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ 

Επιδοτείται το 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Παραγωγικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός (έως 100%): 
▪ Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο 
▪ Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος. 
▪ Λοιπός Εξοπλισμός 
▪ Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

 
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100%): 

▪ Πιστοποίηση προϊόντων  
▪ Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών   
▪ Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 

 
3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25%): 

▪ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας 
▪ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας 
▪ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) 

 
4. Ψηφιακή Προβολή (έως 15.000€): 

▪ Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά 
δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ., facebook ads, instagram ads κ.α.) 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter 
campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 

 
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000€, υπό περιορισμούς): 

▪ Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο 
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής 
Απόδοσης  
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▪ Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

▪ Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για 
την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

▪ Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου(έως 4.000€) 
 

6. Μεταφορικά Μέσα(έως 50%): 
▪ Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την 

κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης 
▪ Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης 

πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου 
πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG). 

 
7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (έως 20% και έως 30.000€) 
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