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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη έρεη πξνθεξπρζεί ην πξόγξακκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΕΣΠΑ πνπ αθνξνύλ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκό πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ.  

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύλ από 0 έωο θαη 50 

εξγαδόκελνπο, έρνπλ θεξδνθνξία ηηο δύν ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη ν κέζνο όξνο ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ ηεο 3εηίαο θπκαίλεηαη :  

 Μεηαπνίεζε → από 50.000,00 € έωο 10.000.000,00 € 

 Τνπξηζκόο → από 25.000,00 € έωο 10.000.000,00 € 

 Εκπόξην & Υπεξεζίεο → από 30.000,00 € έωο 10.000.000,00 € 

Τν πξόγξακκα αλαθέξεηαη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (μεταποίηση, 

εμπόριο, τοσρισμός, παροτή σπηρεσιών). 

Τν πνζνζηό επηρνξήγεζεο γηα ηελ Κξήηε είλαη 65 % θαη νη επηρνξεγνύκελεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ :  

 Κηηξηαθά θαη δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (κέρξη 50% ηεο επέλδπζεο ζηνπο ηνκείο 

εκπόξην, παξνρή ππεξεζηώλ θαη κεηαπνίεζε)  

 Μεραλνινγηθό εμνπιηζκό 

 Δαπάλεο Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο 

 Δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο (κέρξη 10% ηεο επέλδπζεο) 

 Ακνηβέο ζπκβνύιωλ 

Ο πξνϋπνινγηζκόο θάζε επέλδπζεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα είλαη :  

 Μεταποίηση → από 30.000,00 € έως 300.000,00 € 

 Σοσρισμός → από 30.000,00 € έως 250.000,00 € 

 Εμπόριο → από 20.000,00 € έως 200.000,00 € 

 Τπηρεσίες → από 20.000,00 € έως 200.000,00 € 

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε κηθηέο δξαζηεξηόηεηεο λα 

ππνβάιινπλ επελδπηηθή πξόηαζε ζε πεξηζζόηεξεο από κία ζεκαηηθέο ελόηεηεο.  
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Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο επέλδπζεο, ζηε 

δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο. Έηζη, ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο 

ζα ιακβάλνπλ κεγαιύηεξε βαζκνιόγεζε.  

Η εηαηξία καο πξνζθέξεη νινθιεξωκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην 

από ηα πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο επελδύζεωλ ηωλ Κνηλνηηθώλ Πιαηζίωλ Σηήξημεο θαζώο επίζεο ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλωζε επηρεηξεκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

 
 
 

Φηιηθά,  
Αληώλεο Γεωξγνπιάθεο 

 


