
Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη  

Ενίσχυση έως 75%! 

 

Είδη Ενισχύσεων:  
 Επιχορήγηση  

 Φορολογική Απαλλαγή  

 Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) 

 Επιδότηση μισθολογικού κόστους 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». 

 
 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια: 

 Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης: 

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή επέκταση  βιομηχανικών μονάδων 

 Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού:  

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, Camping κ.α. 

 Επενδύσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής:  

Πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση αυτών 

 Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης:  

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων και Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. 

 Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους: (δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, παροχή Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, οίκων ευγηρίας,  Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου που 
υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, Χονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων, 
Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων, Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων κ.α.) 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 
 Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων,  
 Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
 Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, υπό προϋποθέσεις,  

 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας, 

 Αγορά καινούριων συγχρόνων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

 Άυλα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης επιχείρησης. 

 

Σημαντικά σημεία: 
 Ενισχύσεις έως 75% του προϋπολογισμού 
 Ειδικό καθεστώς για τις περιοχές απολιγνητοποίησης με προσαυξημένες ενισχύσεις 
 Επιλέξιμες όλες οι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και υπό προϋποθέσεις οι Μεγάλες επιχειρήσεις 
 Ελάχιστος προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ (προσδιορίζεται βάση του μεγέθους του φορέα της επένδυσης) 
 Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο έως 10 εκατ. € με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα ορίζουν διαφορετικό 

ποσό  
 Προβλέπεται άμεση (αυτοτελής) ή συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με ανώτερο χρονικό όριο 
 Εξωτερική χρηματοδότηση ύψους κατ’ ελάχιστον 25% του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό. 
   

Λίγα λόγια για την Noisis 
Η Noisis - Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, 
μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και τα επενδυτικά της σχέδια προκειμένου να αξιοποιήσετε τις 
δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας, για µία συνάντηση που θα µας δώσει τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για όλα όσα 

προβλέπονται στο σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να προγραμματίσετε πιο σωστά την υλοποίηση των 

επενδυτικών σας σχεδίων. 

Επικοινωνήστε μαζί µας 
 

 


