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Προδημοσίευση της Δράσης 

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-

2027» με στόχο την ενίσχυση της 

έρευνας και της καινοτομίας, 

προκειμένου να τοποθετηθεί η 

καινοτομία στο επίκεντρο μιας 

βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης 

από την πανδημία, αλλά και για την 

επιτάχυνση της πράσινης και 

ψηφιακής μετάβασης και τη 

διασφάλιση της τεχνολογικής 

ανάπτυξης της Ελλάδας. 

Περισσότερα:http://21-27.antagonistikotita.gr/prodimosiefsi-tis-drasis-

erevno-kainotomo-2021-2027/ 

 

 

 

Προδημοσίευση Δέσμης 

Δράσεων «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ» 
Οι δράσεις στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση της υστέρησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην υιοθέτηση και 

ενσωμάτωση σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνολογιών στην 
παραγωγική τους λειτουργία 

και είναι αναλυτικά οι 
ακόλουθες: 

 

Δράση 1:  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 
Αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές 
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και 

στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 18.000 € 
έως 30.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 50% (αφορά την Περιφέρεια Αττικής) για 

την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που συνδέονται 
με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης. 
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Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 
μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος 
που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
Δείτε περισσότερα εδώ 

 
Δράση 2:  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 
Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και 

τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που 
θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 

Χρηματοδοτούνται έργα 50.000 € έως 650.000 € σε ποσοστό 10%-45% 
(ανάλογα με τον τομέα που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής)) 
για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη 

δαπανών υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της 
επιχείρησης. 
Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 

μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος 
που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Δείτε περισσότερα εδώ 
 

Δράση 3:  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες 
τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε 

τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 
Ο ελάχιστος και μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ορίζεται από 200.000 
€ έως 1.200.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 25%-45% (ανάλογα με τον τομέα 

που εδρεύει η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής) για την κάλυψη δαπανών 
εξοπλισμού και λογισμικού και 50% για την κάλυψη δαπανών υπηρεσιών που 
συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 
μία πλήρη διαχειριστική χρήση και να διαθέτουν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος 

που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
Δείτε περισσότερα εδώ 

  

Περισσότερα:http://21-27.antagonistikotita.gr/desmi-draseon-psifiakos-

metaschimatismos-mme/ 

 

 

 

Προδημοσίευση του 

προγράμματος «Business 

Innovation Greece: Call for 

Proposals on Soft 

Measures» με στόχο την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών επιχειρήσεων 

βελτιώνοντας την ικανότητά 

τους για επιχειρηματική 

ανάπτυξη, ειδικά σε θέματα 
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όπως καινοτομία, κυκλική 

οικονομία, διεθνοποίηση, 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με 

χρηματοδότηση από 10,000 έως 

200,000 € ανά έργο. 

 

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα 

 

Περισσότερα: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-

grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-

soft-measures/ 

 

 

 

 

Προδημοσιεύθηκε η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 
2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €, η οποία στοχεύει στην 
αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

• κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,  
• μηχανήματα – εξοπλισμός,  
• πιστοποίηση προϊόντων,  
• δαπάνες marketing,   
• δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια. 

• Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις 
με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 

€ έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De 
minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ). 

Προδημοσίευση Δράσης 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-ryddemappe--arkiv/eea-grants/greece/business-innovation-greece_gr_v.3.2.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=Mjk0OzI3MzQxO2h0dHA6Ly8yMS0yNy5hbnRhZ29uaXN0aWtvdGl0YS5nci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi9wcm9kaG1vc2lldXNoX3ByYXNpbm9zX21ldGFzeGltYXRpc21vcy5wZGY7OzBiNmU4MDg4MWFlNTI3NjFkMWRkMmE5ZWUxMGUyMzg4


• Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά 
επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου 

από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De 
minimis). 

Προδημοσίευση Δράσης 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται 
είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη 

«Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».  

Περισσότερα: http://21-27.antagonistikotita.gr/prodimosiefsi-desmis-
draseon-prasini-metavasi-mme/ 
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