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Ρόδος, Τρίτη 06.10.2015 
 

Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων 

επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν 
συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  

1. Αγροδιατροφή  

2. Ενέργεια  

3. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  

4. Εφοδιαστική Αλυσίδα  

5. Περιβάλλον  

6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

7. Υγεία - Φάρμακα  

8. Υλικά - Κατασκευές 

Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά 
μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.  
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Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις δίνονται 
στο κείμενο της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί (επισυνάπτεται). 

Σημειώνονται τα εξής: 

 Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη 
προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και 
παρατηρήσεων. 

 Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που 
θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολογητικά θα 
αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr. 

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης  
και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. 

 Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο 
πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους 
ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. 

 Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς 
χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης.  

To Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. € και η κατανομή 
χρηματοδοτούμενης δαπάνης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 1.440.000€ 

Επισυνάπτεται η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  που αφορά στην Πρόκληση του Προγράμματος. 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 30) 
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