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Σύντομο Ενημερωτικό της Δράσης 2  
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ» 

  
Α. Ποιους αφορά 

Η Δράση αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων 
τεχνολογιών, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων 
υπηρεσιών τους, αξιοποιώντας υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης 
και κυκλικής οικονομίας. Αναφέρεται σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως 
Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Τουρισμός κ.λπ..    
 

Β. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Υλοποίησης 

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ορίζεται: από 30.000 € έως και 200.000 €. 
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 

Γ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Οι φορείς της επένδυσης θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις 
κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (όλες οι προϋποθέσεις 
αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης): 
 
1. Να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση μόνο σε μια από τις δύο Δράσεις που περιλαμβάνει η 

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». 
2. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας 
3. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
4. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν από 

τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης. Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική 
Πρόσκληση http://21-27.antagonistikotita.gr/drasi-2-prasinh_paragwgikh_ependysh_mme/ 

5. Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 
προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

6. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους 

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα με μία από τις 
ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν.4430/16, Συνεταιρισμός, ΝΕΠΑ 

8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση 
9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης 
10. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 40 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης. 
11. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό 

ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές) μέσα σε μία τριετία 
(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα) πριν από τον χρόνο χορήγησης του 
δικαιώματος της ενίσχυσης. 

Δ. Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και όρια αυτών 

http://21-27.antagonistikotita.gr/drasi-2-prasinh_paragwgikh_ependysh_mme/
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Έως 40% 

2 
Μηχανήματα/ Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός 

Έως 100% 
Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% 
της συνολικής επιχορηγούμενης 

δαπάνης της κατηγορίας 2 

3 

Εξοπλισμός (GREEN) 
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης/ εξοικονόμησης 

ενέργειας 
3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 
3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή 

 
Έως 50% 

4 

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
4.1 Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με εθνικά, 

εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 
4.2 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 

 
Έως 10% 

 

5 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας –Branding Έως 5% 

6 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας Έως 20.000 € 

7 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% 

8 

8.1 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των 
κατηγοριών 1,2 και 3 

8.2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Παρακολούθηση του επενδυτικού 
σχεδίου 

Έως 10% 
 

Έως 4% 
 

9 Μεταφορικά Μέσα (GREEN) Υποχρεωτικά ηλεκτρικά Έως 50.000 € 

10 
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 
ΕΜΕ) 

Μέχρι 45.000 € 

11 Έμμεσες δαπάνες 
7% επί των επιλέξιμων άμεσων 

δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου 

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 

Ε. Είδος & εντάσεις ενίσχυσης 

Ένταση Ενίσχυσης (Δημόσια Επιχορήγηση) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) 

Περιφέρειες 
Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας 40% - 50%* 

 

*Το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται κατά 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν 
δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 
  

Υποσημείωση 1: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας 
(FIFO), σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ. 
 


