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Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία  
2014-2020 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» 

 
 
Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος  
 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενισχύσει την υλοποίηση επενδύσεων στην 
αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους σε νέες αγορές συνολικού ύψους 130.000.000,00 €. 
 
Που Απευθύνεται  
 
Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις 
ως εξής: 
 

1) Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες 
μέχρι 31/12/2015 δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 
Β. Νέες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων 
και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 

2)  Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ      
(βλέπε οδηγό). 

 
Προθεσμίες Προγράμματος  
 
Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό 
Σύστημα από την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 
Παρασκευή 20 Μαΐου 2016. 
 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το 
σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016. 
 
Ποσοστό & Όρια Επιδότησης  
 
Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση 
ανέρχεται στις 15.000 €, και ο μέγιστος δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών 
του 2015 ή τις 200.000 €. 
 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 
10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
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Τι Επιδοτείται  
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης επιδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες 
Δαπανών: 
 

 Κτίρια, Δαπάνες και Περιβάλλων Χώρος 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Άυλες Δαπάνες 

 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 
 
« Κτίρια, Δαπάνες και Περιβάλλων Χώρος»  

1. Κτιριακές Υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης 
2. Κτιριακές Υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  
 
«Μηχανήματα – Εξοπλισμός» 

1. Μηχανολογικός εξοπλισμός 
2. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση 

Ενέργειας  
3. Τεχνολογική Αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης των ΤΠΕ 
4. Λοιπός Εξοπλισμός 

 
«Άυλες Δαπάνες» 

1. Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση 
2. Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 
3. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την 

αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων – υπηρεσιών.  
4. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση Επιχειρήσεων που 

θα συμβάλει στην στη βελτίωση της οργάνωσης και της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και 
τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. 
 

«Μισθολογικό Κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού»  
1. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού 
2. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 

 
 



  

 

REGATE A.E. – Λ. Μεσογείων 419, 15343, Αθήνα, Τηλ: 215-55.17.050, info@regate.gr 3 

Τι  παρέχει η εταιρία μας:  
 
Τα επιλέξιμα συστήματα πληροφορικής που διαθέτει η εταιρεία μας και είναι συμβατά 
με το πρόγραμμα είναι τα κάτωθι: 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

Regate 
Effective 

Παραγγελιοληψία 
Σύστημα Φορητής Παραγγελιοληψίας σε 
Android smartphones ή tablets. 

Sales Force 
Automation 

Ολοκληρωμένο SFA με παραγγελιοληψία, 
επισκέψεις, εισπράξεις, merchandising σε 
mobile devices. 

EX-VAN Φορητή 
Τιμολόγηση 

Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (exvan) με φθηνές 
συσκευές Android και θερμική ή κρουστική 
εκτύπωση. 

Field Service 

Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Πεδίου με 
προγραμματισμό εργασιών, εκτέλεση, 
εκτυπώσεις και παρακολούθηση ομάδας 
τεχνικών. 

Merchandising 

Ολοκληρωμένο σύστημα mobile merchandizing 
με δυνατότητες Out-of-stock, Facing, 
Καταγραφή Στοκ, Τιμοληψία (Pricing) και 
mobile ερωτηματολόγιων. 

Mobile Payments 
Δυνατότητα είσπραξης στο πεδίο με εκτύπωση 
σε θερμικό εκτυπωτή, και σύνδεση με χρέωση 
πιστωτικής κάρτας πελάτη. 

Asset 
Management 

Σύστημα διαχείρισης παγίων εταιρείας που 
βρίσκονται στο πεδίο (π.χ. ψυγεία, ψύκτες). 

BizeGate 
Enterprise 

Medical Reps – 
Ιατρική 

Επίσκεψη 

Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Επισκεπτών σε 
Windows ή Android Tablets. 

BizeGate On 
Demand 

Base II Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας. 

Premium 
Συνδρομητικό σύστημα παραγγελιοληψίας και 
εισπράξεων και merchandising. 

Regate Safe 
Mobility 

Mobile Device 
Management 

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Mobile Device 
Management για τον έλεγχο των συσκευών και 
των δεδομένων της επιχείρησής σας.  

e-Detailing 
Salesbook 

Sales Organizer 
Sales Organizer που καταργεί τους φυσικούς 
καταλόγους προϊόντων και παρουσιάσεων, 
μεταφέροντας τους σε smartphones και tablets. 

Regate 
Coupons 

Mobile Coupons 
Έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού, το οποίο 
διανέμεται μέσω των κινητών τηλεφώνων για 
παροχή προσφορών και εκπτώσεων. 

 
Επίσημοι Οδηγοί  

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16  

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16

