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Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – καλεί τους 

ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα:  

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται στα ακόλουθα σηµεία:  

1) Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη), το 

οποίο κατανέµεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταµένες πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις, κατά 20% δηλ. 40.000.000,00€ για τις υφισταµένες µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% 

δηλ. 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους. Η ∆ηµόσια 

∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

2) Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση: 

• Υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των 
Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 
που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των 
υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον 
Οδηγό του προγράµµατος. 

• Νέες και υπό σύσταση (start –up) πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (κατά την 
έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται 
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων τοµέων που 
επιθυµούν να επεκταθούν σε µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους 
επιλέξιµους τοµείς της µεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του 
προγράµµατος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στον οδηγό του προγράµµατος.  

3) Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ (µη 
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00€ 
έως 800.000,00€ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

4) Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες 
περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και µέχρι του ορίου του 50% για µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 µέχρι τις 20-12-2010 ώρα 14:00, µέσω 
των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  - 
www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  και 
www.efepae.gr. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται 
κατά την Τροποποιηµένη Προκήρυξη του Προγράµµατος (20-12-2010) δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 
προτάσεων.  
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η 
διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις 
των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος 
περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιηµένο Οδηγό Προγράµµατος. 
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Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα 
βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr). 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-
6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300. 
 
                                                                                        ΑΘΗΝΑ …1….-10-2010 

 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
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