
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Επένδυση ΜμΕ»



Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

o Ποιοι το δικαιούνται :    Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

o Ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες επιδοτούνται: Επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

o Ποιες είναι οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης & Λοιπές υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες  (αναλυτικά στο φύλλο "δαπάνες")

o Για ποια ποσά μπορούν να κάνουν αίτηση: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 
30.000 έως και 200.000€.

o Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης:  Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 50% 

o Πώς αξιολογούνται οι αιτήσεις: οι αιτήσεις αξιολογούνται με συγκριτικά στοιχεία βάσει κριτηρίων

o Πόσο χρόνο έχουν οι επιχειρήσεις για να κάνουν το έργο: 24 μήνες από την απόφαση έγκρισης της αίτησης

o Από πότε ξεκινάει η επιλεξιμότητα των δαπανών: Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της 
Δράσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 



Ανάλυση προγράμματος 
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ



Η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.00€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  - Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν 
στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης

3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

6. Να λειτουργούν νόμιμα

7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 



Κατηγορία Δαπάνης Ενδεικτικό Μέγιστο Όριο

1.  Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Έως 40%

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

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 ιδιoκατανάλωση

έως 50% του
Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

*Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

4 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και 

προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

8 Τεχνικές Μελέτες
8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών

1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού έως 4% του 
Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 



Κατηγορία Δαπάνης Ενδεικτικό Μέγιστο Όριο

10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) Μέχρι 45.000 € Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ 
ΕΕ 1060/

11. Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου (Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής 
στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 



Βαθμολογία αιτήσεων
Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα 

βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :

• Την υφιστάμενη απασχόληση

• Την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία

• Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον

• Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής

αβεβαιότητας υλοποίησης)

• Τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε

δυσπρόσιτες περιοχές)

• Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.



Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα παραμείνει ανοικτή προς υποβολή 
αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Επένδυση ΜμΕ»

Πληροφορίες: Τροχούτσου Ευαγγελία
Σύμβουλοι επιχειρήσεων Consult 4D

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2221086978 & 2221121740
Διεύθυνση: Δημάρχου Δημ. Σκούρα (παραπλεύρως ΔΟΥ), Χαλκίδα 
Web: www.consult4d.gr

Πηγή:  http://21-27.antagonistikotita.gr/

http://www.consult4d.gr/
http://21-27.antagonistikotita.gr/
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