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Ποιοτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ 
 

 

Η νζα Δράςθ "Ποιοτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ" ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των μεςαίων επιχειριςεων, επενδφοντασ ςτον παραγωγικό εκςυγχρονιςμό τουσ και τθν 

υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων τυποποίθςθσ & πιςτοποίθςθσ. 

  

Προχπολογιςμόσ Δράςησ 

150 εκατ. ευρώ για το ςφνολο των περιφερειών τθσ χώρασ. 

Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

  

Δικαιοφχοι τησ Δράςησ 

Υφιςτάμενεσ Μεςαίεσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 

  

 ζχουν κλείςει τουλάχιςτον 3 διαχειριςτικζσ χριςεισ δωδεκάμθνθσ διάρκειασ 

 διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ του Παραρτιματοσ ΙV. 

  

Επενδυτικά χζδια & Επιδότηςη 

Επενδυτικά Σχζδια 50.000 ευρώ ζωσ 400.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλζξιμων δαπανών. 

  

Επιλζξιμοι Σομείσ Δραςτηριότητασ 

κατά προτεραιότθτα 

 Αγροδιατροφι / Βιομθχανία Τροφίμων 

 Ενζργεια 

 Εφοδιαςτικι Αλυςίδα 

 Πολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ (ΠΔΒ) 

 Περιβάλλον  

 

mailto:info@ffsimv.gr
http://www.ffsimv.gr/


 

F.F.ΤΜΟΤΛΕΤΣΙΚΗ 
Μανδθλαρά 42, 41 222 Λάριςα 

Τθλ. Κζντρο: 2410 250 772  
info@ffsimv.gr 
www.ffsimv.gr 

 

 Τουριςμόσ 

 Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ 

ΤΠΕ 

 Υγεία 

 Υλικά – Καταςκευζσ. 

  

Βαςικζσ Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 

Οι επιχειριςεισ κα πρζπει: 

- Να ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ μεςαίασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 

2003/361/ΕΚ (Παράρτθμα VII «Οριςμόσ Προβλθματικισ Επιχείρθςθσ») 

- Να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ λειτουργίασ 

- Να λειτουργοφν ωσ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομικι Επιχείρθςθ, Κοινωνικι 

Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Ν. 4430/2016, Συνεταιριςμόσ και να τθροφν ι να 

δεςμευτοφν ότι κα τθριςουν εφόςον εγκρικοφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του 

ν.4308/2014 

- Να υποβάλλουν ςτα επενδυτικά ςχζδια δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν 

ζχουν ενταχκεί ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ 

πόρουσ 

- Να πραγματοποιιςουν μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ., αποκλειςτικά ςε μία μόνο 

Περιφζρεια. 

  

  

Επιδοτοφμενεσ Δαπάνεσ 

- Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ, μζχρι 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

- Συςτιματα Πιςτοποίθςθσ – Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, Σχεδιαςμόσ, Τυποποίθςθ και 

Πιςτοποίθςθ Προϊόντων μζχρι 100% του επενδυτικοφ ςχεδίου 

- Μεταφορικά μζςα 

- Σφνταξθ και παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

- Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (νζο προςωπικό). 

*Οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 
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 Η περίοδοσ υλοποίηςησ τησ επζνδυςησ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ (24) μήνεσ 

από την ημερομηνία ζκδοςησ τησ Απόφαςησ Ζνταξησ. 

  

 Ημερομηνία Ζναρξησ Ηλεκτρονικήσ Τποβολήσ:  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. 

  

 Η πρόςκληςη θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήςεων μζχρι εξαντλήςεωσ 

του διαθζςιμου προχπολογιςμοφ και το αργότερο μζχρι τη ςυμπλήρωςη 18 

μηνών από την αρχική δημοςίευςη τησ. 

 Οι αιτήςεισ χρηματοδότηςησ θα αξιολογηθοφν με ςειρά προτεραιότητασ, 

ςφμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 

 

 

Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 2410250772  & 2410250382  

και μαηί κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ ζνταξισ ςασ ςτο παρόν πρόγραμμα. 

 

Η 100% ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΠΟΤ ΗΜΕΙΩΝΕΙ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΕΓΓΤΗΗ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ  ΑΙΣΗΗ  & ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ 

Α ΧΕΔΙΟΤ! 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ! 

 

mailto:info@ffsimv.gr
http://www.ffsimv.gr/

