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« ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

ΣΤΟΧΟΣ: 

Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων Μικροµεσαίων επιχειρήσεων 
και αποτελεί ολοκληρωµένη παρέµβαση που αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης 
της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέες ή διαφοροποιηµένες γραµµές παραγωγής, προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες. 
Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική 
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική 
ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας. 

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάµενες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις µε προσωπικό από 50-250 άτοµα (υπολογιζόµενα 
σεΕΜΕ)  και αναµένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών 
γραµµών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και αφετέρου να τις προσανατολίσει (τις επιχειρήσεις) 
σε οργανωτικές και λειτουργικές δοµές ευελιξίας, σε αναζήτηση παραγωγικών βελτιώσεων, σε εφαρµογή 
αναγνωρισµένων και πιστοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας στην παραγωγή και στην παροχή 
υπηρεσιών. Επίσης θα προτρέπει και επιβραβεύει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής συνεργασίας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο (Industrial symbiosis). 

Η δράση περιλαµβάνει τους παρακάτω επιµέρους στόχους : 

• Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός µετασχηµατισµός µε έντονα καινοτοµικό και οικολογικό 
χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισµό 

• Ψηφιακή Βιοµηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιηµένων και ευέλικτων γραµµών παραγωγής, 
σχεδιασµού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών 

• Ενεργειακή αποτελεσµατικότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάµενες ή υπό-σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιµους ΚΑΔ των στρατηγικών τοµέων προτεραιότητας, κυρίως σε 
µεταποιητικές-παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τοµέας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. !
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Από 250.000 € έως 3.000.000 € 
  
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται από 20% ως 45% ανάλογα την Περιφέρεια και το επενδυτικό σχέδιο. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

• κτιριακά 

• µηχανήµατα και εξοπλισµός 

• συστήµατα ποιότητας 

• Η/Υ και λοιπά περιφερειακά 

• λογισµικό και µηχανογραφικά συστήµατα 

• δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας 

• δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήµισης – συµµετοχής σε εκθέσεις !
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σε 36 µήνες από την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
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