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Φορείς Υλοποίησης της Δράσης

 Η Δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠΠΔΕ),

με βάση το Νομικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020

 Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω της

Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας,

Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Απόφαση 5045/19-12-2018, ΦΕΚ

Β’ 6069/31-12-2018)



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα
2014 – 2020. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:

 την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους,

 την έξυπνη αξιοποίηση πόρων,

 τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος,

 την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών,

 την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως

 το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες
σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 
και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :

 Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός,

 μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες,

 εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

 Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία,

 ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής,
σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

 Αναμένεται θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα,

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ

 Προετοιμασία τους για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών προτύπων



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε

10.000.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης

δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως

1.000.000,00€.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
δράσης είναι :

 Υφιστάμενες και

 Υπό Σύσταση

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν μία από τις παρακάτω επιλέξιμες Νομικές Μορφές:

 Ανώνυμη Εταιρεία

 Εταιρεία Περιορισμένες Ευθύνης

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 Ομόρρυθμη Εταιρεία - Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 Συνεταιρισμός

 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

 Ατομική Επιχείρηση



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Αίτηση Υπαγωγής – Επιλεξιμότητα Δαπανών – Χρονική διάρκεια
υλοποίησης

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. 

 Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης

 Η αίτηση  χρηματοδότησης  (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Καθεστώς Ενίσχυσης 

 Η Δράση θα υλοποιηθεί με ευέλικτο καθεστώς ενίσχυσης κατόπιν επιλογής των 

δικαιούχων (ΓΑΚ & de Minimis)

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :

 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)

 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)

 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)

 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Καταβολές Ενίσχυσης 

 Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας 

Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή 

άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Πέραν της προκαταβολής ο δικαιούχος δύναται να λάβει το αναλογούν ποσό

της επιχορήγησης σε δύο (2) δόσεις:

 Με την υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 30% και μέχρι 70% επί του

συνολικού προϋπολογισμού του έργου (ενδιάμεση καταβολή)

 Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελική καταβολή)



Διαμόρφωση Προυπολογισμού – Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

45%-55% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis
40%

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

1.2 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

1.3 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

45%-55% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis
100%

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου

κλπ)

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.3 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης (έως 20% του π/υ)

2.4 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

2.5 Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος (έως 50% του π/Υ)

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.1 Πλήρες Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

• Έως 120 ανθρωπομήνες, ελάχιστο νόμιμο πλήρες μισθολογικό κόστος

45%-50% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis

30% 

3.2 Εκπαίδευση Προσωπικού 45%-55% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis

10% με μέγιστο τις 30.000€



Διαμόρφωση Προυπολογισμού – Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

45%-55% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis
70%

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού/Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού

υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού/

5 ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

50% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis
10% με μέγιστο τις 30.000€

5.1 Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης

5.2 Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

5.3 Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

50% ΓΑΚ

55%-65% de Minimis

6.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων 3% με μέγιστο τις 4.000€

6.2 Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & Πιστοποίησης Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 30% με μέγιστο τις 30.000€



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Α. Κατάσταση Επιχείρησης (40%)

 Α.1: Εξέλιξη απασχόλησης τελευταίας διετίας (30%)

 Α.2: Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία (20%)

 Α.3: Μεταβολή των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) την τελευταία τριετία/διετία/έτος ( 20%)

 Α.4: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας (10%)

 Α.5: Η Επιχείρηση διαθέτει κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (5%)

 Α.6 : Υφιστάμενη διεθνή παρουσία (15%)

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (40%)

 Β.1: Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου (20%)

 Β.2: Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης (15%)

 Β.3: Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών (20%)

 Β.4: Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου (35%)

 Β.5: Εξοικονόμιση ενέργειας (10%)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (20%)

 Γ1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (50%)

 Γ.2: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) (40%)

 Γ.3: Συνάφεια κλάδου δραστηριότητας της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (10%)

 Γ.4: Συμβατότητα με Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΝΕΕΣ & ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

Α. Κατάσταση Επιχείρησης (30%)

 Α.1: Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (50%)

 Α.2: Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (50%)

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (40%)

 Β.1: Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου (30%)

 Β.2: Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης (20%)

 Β.3: Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών (20%)

 Β.4: Βαθμός πρωτοτυπίας επενδυτικού σχεδίου (30%)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (30%)

 Γ1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (50%)

 Γ.2: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) (40%)

 Γ.3: Συνάφεια κλάδου δραστηριότητας της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της 
Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (10%)

 Γ.4: Συμβατότητα με Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ



Επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4* Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

11 Ποτοποιία

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Εξαιρείται ο ΚΑΔ 10.41.12 

«Παραγωγή λιπών και 

ελαίων και των κλασμάτων 

τους, ψαριών και 

θαλάσσιων θηλαστικών»



Επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού



Επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ 
NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA
ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

38.11.1
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

38.11.4
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων

ειδών, για αποσυναρμολόγηση

38.11.5

Υπηρεσιες διάθεσης άλλων μη

ανακυκλώσιμων επικίνδυνων

απορριμάτων

38.11.6
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς

για μη επικίνδυνα απόβλητα

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών

52.10.1 Υπηρεσίες Αποθήκευσης



Επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ 
NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA
ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων

58.11.2
Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα

φυσικά μέσα

58.11.5
Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει

σύμβασης

58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων

58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

82.92 Δραστηριότητες Συσκευασίας

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων

προϊόντων



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους 

και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις & προτάσεις στα πλαίσια της Διαβούλευσης για τη Δράση 

μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας

 έως τη Δευτέρα 18-5-2020, 

 μέσω της Ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/manufacturing/consultation.html

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/manufacturing/consultation.html

