
 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με 

τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την 

παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη 

λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της

2

 Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τεχνολογικών 

επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην 

κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική 

δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την 

άσκηση αυτής. 

3

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η αγορά - μεταφορά - 

εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων 

παραγωγής, αποθήκευσης που στοχεύουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

1
Σχεδιασμός και  πιστοποίηση καθώς και  την συσκευασία/ 

ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών. 

2
Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με 

εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων 

της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους

3
Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός 

υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές. 

4 Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας. 

5

Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας 

προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή 

εξωτερικού)

6
Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς 

(εσωτερικού ή εξωτερικού). 

7
Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, 

δοκιμές και αναλύσεις.

8
Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και 

Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων. 

9
Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς 

(εσωτερικού ή εξωτερικού). 

10

Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη 

διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με 

διάφορα πρότυπα. 

11 Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. 

12

Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων 

διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και 

διαδικασιών.

1

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με 

επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του 

επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου 

ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. 

2

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους 

υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: 

μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ 

του επενδυτικού σχεδίου.

4

Σύνταξη και 

παρακολούθηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

1 έως 4.000€

5

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)  

ΜΕΓΙΣΤΟ 

1
 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1) 

τουλάχιστον ΕΜΕ  

Μηχανήματα – Εξοπλισμός  1 Έως 100%

2

Συστήματα πιστοποίησης – 

διαχείρισης ποιότητας, 

Σχεδιασμός, τυποποίηση 

και πιστοποίηση 

προϊόντων 

Μεταφορικά μέσα3

Έως 100%


