
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός

απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.63716 (2021/X)

Κράτος μέλος Ελλάδα

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) ELLADA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α),Άρθρο 107 παράγραφος 3
στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
https://www.ggb.gr/

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων
Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις».

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

1. Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 2. 2916/666/Α3/ 17-05-2021
ΑΔΑ: Ρ7ΨΡ46ΜΤΛΡ-ΦΧΟ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση
Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί -
Δικτυώσεις». 

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 31.05.2021 - 31.12.2023

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου -

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 10.6667 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

ΕΤΠΑ - EUR 25.03 (σε εκατ.)

 
 



Στόχοι Μέγιστη ένταση της
ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Περιφερειακές ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14) –
Καθεστώς

35 % 20 %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18) 50 %

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19) 50 %

Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22) 30 EUR

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28) 50 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_alysides.pdf


