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Πρέβεζα 07/03/2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».   

    

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ,  ότι προκηρύχθηκε η  Δέσμη 

Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά 

σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των 

παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, 

πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές 

σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. 

χρήση συστημάτων ΑΠΕ).   

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις: 

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ : αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) 

τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

• Ποσοστό επιχορήγησης: έως 45% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 

10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε 

ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά 

το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.  

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως 

και 1.000.000€ 

  



Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ : αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) 

τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

• Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 

10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε 

ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά 

το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως 

και 200.000€ 

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και 

ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ. 

Δείτε τις προκηρύξεις των Δράσεων στον παρακάτω σύνδεσμο: http://21-27.antagonistikotita.gr/prasini-

metabasi-mme/  
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