
 

  

 

1. ΑΝΑΣΑ ΙΙ – Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 - 2020 
 

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για ένταξη στη δράση ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Η ενίσχυση αφορά τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που 
δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην δράση 
και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/12/2020.  
 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 23.500.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πόροι των Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (ύψους 1.500.000€), Καρδίτσας (ύψους 1.000.000€) και Τρικάλων (ύψους 
1.000.000€), που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περιοχές αυτών. 
 
Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, ενώ ισχύει ο Κανονισμός De Minimis. 
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο 
ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€, αναλόγως της μείωσης τζίρου. 
Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να μετατραπεί αποδεδειγμένα σε κεφάλαιο κίνησης μέσα στο έτος 
2022, χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από άλλη δημόσια επιχορήγηση. 
 
Ως νεοσύστατες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/01/2020 
έως και 31/12/2020. Επιχορηγείται ποσό 2.000€ χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων της επιχείρησης στο 
2020. 
 
Στις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντάσσονται αυτές που: 

 Έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31η/12/2019.  

 Έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο 2020 σε σχέση με το 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν 
μετά το 1ο τρίμηνο του 2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μέσο όρο για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των 
αντίστοιχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019. 

Το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% των εξόδων της 
επιχείρησης για το 2020. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 2.000€ και μέγιστο το 100% των 
εξόδων της επιχείρησης στο 2020. 
 
Το ύψος της επιχορήγησης έχει ως εξής: 

Μείωση τζίρου από 20% 
έως και 40% 

Μείωση τζίρου άνω του 
40% έως και 60% 

Μείωση τζίρου άνω του 
60% έως και 80% 

Μείωση τζίρου άνω του 
80% 

2.000€ 3.500€ 5.000€ 7.000€ 

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης με μοναδικό κριτήριο βαθμολόγησης 
τη μείωση Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης. 
Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής. Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υψηλότερη 
βαθμολογία και πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, έως εξαντλήσεων των διατιθέμενων 
προϋπολογισμών της. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 29η/04/2022 και ώρα 15:00.  
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000, e-mail: belli@atlantisresearch.gr 
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2. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ESIF ERDF Greece Guarantee Fund 
 

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος που αφορά τη χρηματοδότηση ΜμΕ και ελεύθερους 
επαγγελματίες με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και εξασφαλίσεων λόγω της εγγυήσεως του  Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). 
 
Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων (αγορά 
ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού), την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης καθώς και τη 
μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών. 
 
Το ύψος των δανείων ανέρχεται από 10.000€ έως και 1.875.000€ (ισχύει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 De 
Minimis) με μέγιστη διάρκεια τα 10 έτη. Προβλέπεται περίοδος χάριτος κεφαλαίου. 
 
Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο έως τις 27/12/2023. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000, e-mail: belli@atlantisresearch.gr 
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3. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 
Ο Απρίλιος θα ξεκινήσει με τις προκηρύξεις των πρώτων καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Το 
καθεστώς Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα αναμένεται να είναι το πρώτο εξ αυτών.  
Στο καθεστώς αυτό υπάγονται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με τη μεταποίηση προϊόντων, καθώς και με 
συστήματα και δραστηριότητες εφοδιασμού για τη βέλτιστη διακίνηση και διαχείριση προϊόντων από το αρχικό 
στάδιο της παραγωγής έως το τελικό στάδιο της διανομής στον πελάτη. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: 

 Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος 
χώρου 

 Την αγορά παγίων στοιχείων επιχειρήσεως που έχει κλείσει 

 Την αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

 Εκσυγχυχρονισμό ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 
Παράλληλα υπάρχουν και επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακού χαρακτήρα για τις οποίες προβλέπεται ένα 
ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης και μέγιστο ποσό δαπάνης, αναλόγως κατηγορίας. 

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 70% αναλόγως της Περιφερειακής Ενότητας και του μεγέθους 
της κάθε επιχείρησης, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης, για επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένου χαρακτήρα, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000€. 
Η παρεχόμενη ενίσχυση δύναται να λάβει τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Οι τρεις πρώτες 
μορφές παρέχονται σε συνδυασμό, ενώ το κόστος της δημιουργούμενης απασχόλησης μεμονωμένα. 
Η ενίσχυση παρέχεται στο 100% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 80% για μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις. Εξαιρείται το κίνητρο της επιχορήγησης, το οποίο χορηγείται στο 80% και αφορά μόνο τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Κατά παρέκκλιση, στις περιπτώσεις που η επένδυση υλοποιείται σε Β.Ι.Π.Ε., Ε.Π., 
ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως επίσης και 
όταν αφορά την επαναλειτουργία βιομηχανικής μονάδας, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των ανωτάτων 
ορίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου,  2310 531000, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr   
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4. Χρηματοδότηση έως 50% για επιχειρηματική καινοτομία για έργα μέχρι 
1.500.000€ μέσω του προγράμματος «Business Innovation Greece» 

 
Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» προκηρύσσει την 3η (και τελευταία) ανοιχτή πρόσκληση για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2021), με περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για 
επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την 
κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων και θα φέρουν περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες. 
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις εξής 
κατηγορίες: 
1. Πράσινη Καινοτομία στη βιομηχανία – «Μείωση και επαναχρησιμοποίηση». 
2. Γαλάζια Ανάπτυξη. 
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT). 

 
Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» περιλαμβάνει: 

 Χρηματοδότηση από 50.000€ έως 1.500.000€ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.  

 Το ύψος της επιχορήγησης δύναται να φτάσει το 50% για την περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι μικρότερο και  προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα.  

 Δύναται να υποβάλλουν προτάσεις και νέες επιχειρήσεις (Start-Ups) αρκεί να έχουν κλείσει ένα χρόνο 
λειτουργίας. 

 Έργα μπορεί να υποβάλλει, είτε ένας οργανισμός από την Ελλάδα, είτε εταιρικό σχήμα σε συνεργασία με κάποιον 
οργανισμό από τις Δωρήτριες Χώρες του προγράμματος (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν). 

 Δίνεται η δυνατότητα επιλογής δύο τύπων έργου (α) επενδυτικό έργο ( investment project) όπου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός και τεχνογνωσία που θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας και (β) έργο 
έρευνας και ανάπτυξης (R&D project). 

 Παρέχεται η δυνατότητα εγγύησης τραπεζικού δανείου υπό όρους. Η χρηματοδότηση από τον Innovation 
Norway, μέσω του προγράμματος, μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό σχήμα 
υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη 
συγχρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου. 

 
Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της προδημοσίευσης και αναμένεται να ανοίξει σύντομα. 
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας εμπειρία 30 και πλέον ετών σε θέματα διαχείρισης και χρηματοδότησης 
καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, και βιώσιμης ανάπτυξης είναι σε θέση να σας προσφέρει: 

 Σύνταξη και υποβολή του έργου. 

 Εύρεση κατάλληλων συνεργατών για τα έργα όπου απαιτείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις Δωρήτριες 
Χώρες. 

 Αξιολόγηση του βαθμού καινοτομίας του έργου και της συνολικής ποιότητας της πρότασης. 

 Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) (το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο της πρότασης) 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε την πρότασή σας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Δρ. Θεμιστοκλής Ιωαννίδης,  2310 531000, e-mail: ioannidis@atlantisresearch.gr    
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