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ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

 Στην Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Περιβάλλον  
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
 Υγεία  
 Υλικά / Κατασκευές 

Προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού τους εξοπλισμού και την 
πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

Προϋποθέσεις   συμμετοχής: 

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει: 

 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, 

 Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το 
έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.  

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση (σύμφωνα με το Ν. 4430/2016), Συνεταιρισμός, 

 Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία,  

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, 

 Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση, 

 Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, 

 Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που 
αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία, 

 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση, 

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει την τελευταία τριετία να 
μην  υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών 
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εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού 
–λιανικού εμπορίου / μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). 

Χρηματοδοτικό σχήμα: 

Επιδότηση από 50% έως 65% - Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων.  

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους 
πόρους ή και δάνειο. 

Τι χρηματοδοτείται: 

1. Μηχανήματα - Εξοπλισμός- μέχρι 100% του προϋπολογισμού:  

o Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός  (συστημάτων αυτοματοποίησης και 
τυποποίησης προϊόντων) 

o Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο  (εξοπλισμός για εργαστηριακές 
μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, διασφάλιση ποιότητας με εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή 
πρότυπα) 

o Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.  

 Βελτίωση κτιριακών υποδομών 

 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας 

 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την 
προστασία του περιβάλλοντος  

o Λοιπός Εξοπλισμός (π.χ.  εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων / προϊόντων εντός 
του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης – ανυψωτικά/ 
περονοφόρα, ψυκτικοί θάλαμοι για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου, 
προμήθεια εκσκαφέων) 

o Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό που συνδέονται άμεσα με την οικονομική 
δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητα α) για την άσκηση ή / και β) για τη 
βελτιστοποίηση αυτής 

 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού: 

 συστημάτων σήμανσης, ιχνηλασιμότητας και εκσυγχρονισμού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε 
ενιαίο δίκτυο INTRANET / VPN.  

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

 εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και 
ηλεκτρονικών πληρωμών,  

 εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της 
επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α.),  
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 συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e - 
Marketplaces), 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 διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – μέχρι 4.000 € 

 Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας επιχείρησης – μέχρι 2.500 € 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών - μέχρι 100% του προϋπολογισμού 

o Σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα – 
μέχρι 10.000€ ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος 

o Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας & ενέργειες για:   

 την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος – μέχρι 8.500 € 

 την κατοχύρωση Εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας – μέχρι 1.500 € 

 την κατοχύρωση Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας – μέχρι 5.500 € 

3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding – μέχρι το 25% του 
προϋπολογισμού 

o Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη για σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό συσκευασίας 
(μέχρι 6.000 € / προϊόν), ετικέτας (μέχρι 2.000 €/ προϊόν), brand (σήμα, λογότυπο) 
(μέχρι 2.000 €) 

4. Ψηφιακή προβολή - μέχρι 15.000 €  

o Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και 
ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) - 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 
μήνες  

o Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web 
banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) - μέχρι 2.000 € 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες , Τεχνικές μελέτες – μέχρι 16.000 € 

o Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες μηχανικού (ενεργειακού ελεγκτή/ επιθεωρητή για την 
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, για την εγκατάσταση νέου 
μηχανολογικού εξοπλισμού, για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) – 
μέχρι 12.000 € 

o Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου - μέχρι 4.000 €   

6. Μεταφορικά μέσα – μέχρι 50% του προϋπολογισμού 

o προμήθεια οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά 
των αναγκών της επιχείρησης 

o μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου 
οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου 
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 Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος  (από 6 
τόνους και άνω) – μέχρι 12.000€ 

 Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 
μέχρι 6 τόνους) - μέχρι 7.000€  

 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης 
οχήματος μέχρι και 3,5 τόνους  - μέχρι 3.500€  

 Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc – 
μέχρι 2.000€ 

 Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος  άνω των  
2.500cc  – μέχρι 3.500€ 

7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) – 20% του προϋπολογισμού και μέχρι 
30.000 € (15.000 € / ΕΜΕ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ) 

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 

20.000€ έως 200.000€. 

Χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων: μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης 
(τουλάχιστον 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί τους πρώτους 12 
μήνες)  

Περίοδος Υποβολών: 

Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2019 

Η πρόσκληση θα παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και μέχρι τη 
συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.  

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά ενώ οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. 

Η T.B.S. – Consultancy Services μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και υποβολής φακέλου, 
παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου και Business plan. 
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Η T.B.S. – Consultancy Services δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετητικών έργων 

(μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες βιωσιμότητας κ.λπ.), των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις καθώς επίσης στην υπαγωγή 

επιχειρήσεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ), διαχείριση και 

παρακολούθηση των προγραμμάτων. 

 
Η T.B.S. – Consultancy Services απασχολεί σήμερα 6 άτομα μόνιμο προσωπικό, υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου και απόλυτα εξειδικευμένου στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 
Στόχος της T.B.S. – Consultancy Services είναι η παροχή αξιόπιστων και εφικτών επιχειρηματικών 
συμβουλών, η εξειδικευμένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενοι στις σύνθετες και εξατομικευμένες 
επαγγελματικές προκλήσεις των πελατών µας µε σταθερές μεθοδολογίες και εξελιγμένα εργαλεία. 

 
Τομείς Δραστηριότητας 

I. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Σύνταξη μελετών και υποβολή φακέλου για την υπαγωγή επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο 
και σε προγράμματα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ), 

 Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του, 
 Τεχνική υποστήριξη σχετικά µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, 
 Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan). 

 

II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εφαρμογή, διαδικασίες πιστοποίησης και συντήρηση των 
συστημάτων της εταιρείας σας σύμφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα: 

 ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, 
 ISO 14001:2004 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
 ISO 22000:2005 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 
 ISO 27001:2005 Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών. 

 

III. MARKETING 

 Στρατηγική και Πολιτική Marketing (marketing plan), 
 Προβολή Επιχείρησης/ Προϊόντων. 


