
 

 

Αναρτήθηκε η Προδημοσίευση της δέσμης Δράσεων του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ 

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τίτλο «Πράσινη 

Μετάβαση ΜμΕ». 

 

Το Πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει 2 Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

700.000.000 € με βασική στόχευση την αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 

χώρας, παρέχοντας σημαντική ευελιξία στα προς πρόταση επιχειρησιακά σχέδια του κάθε 

ενδιαφερόμενου, από πλευράς προϋπολογισμού. 

Πιο αναλυτικά οι Δράσεις κατανέμονται και εμπεριέχουν τα εξής:  

 

Δράση 1: «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην επιχειρησιακή και 

ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων της χώρας, με τον συνολικό προϋπολογισμό ανά 

επενδυτικό σχέδιο να κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€ και το ποσοστό επιδότησης 

να ανέρχεται έως και 50% με τη συμπερίληψη δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» .Παράλληλα 

το χρονικό όριο υλοποίησης θα ανέρχεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία Απόφασης 

Ένταξης της εκάστοτε επιχείρησης στο Πρόγραμμα. 

 



Ενδεικτικές Δαπάνες του Προγράμματος θεωρούνται οι δαπάνες έργου Κτιριακών 

υποδομών και Εγκαταστάσεων, οι δαπάνες Παραγωγικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

και οι δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης», οι οποίες περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τη 

βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς 

και εξοπλισμό Κυκλικής Οικονομίας και παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε για ιδιοκατανάλωση 

των επιχειρήσεων αλλά και για την προμήθεια ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς για τις ανάγκες 

της επιχείρησης. 

 

 

Δράση 2: «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην επιχειρησιακή και 

ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων της χώρας, με τον συνολικό προϋπολογισμό ανά 

επενδυτικό σχέδιο να κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€, παρέχοντας έτσι 

ευελιξία υψηλού εύρους και απόδοσης επενδύσεων ,ενώ το ποσοστό επιδότησης δύναται να 

ανέλθει έως και 50% με τη συμπερίληψη των δαπανών «Πράσινης Μετάβασης». Παράλληλα 

το χρονικό όριο υλοποίησης θα ανέρχεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία Απόφασης 

Ένταξης της εκάστοτε επιχείρησης στο Πρόγραμμα. 

 

Ενδεικτικές Δαπάνες του Προγράμματος θεωρούνται οι δαπάνες έργου Κτιριακών 

υποδομών και Εγκαταστάσεων, οι δαπάνες Παραγωγικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

και οι δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης», οι οποίες περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τη 

βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς 

και εξοπλισμό Κυκλικής Οικονομίας και παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε για ιδιοκατανάλωση 

των επιχειρήσεων αλλά και για την προμήθεια ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς για τις ανάγκες 

της επιχείρησης. 

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε στη «Δράση 1 – 

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση 

ΜμΕ». 


