
ΔΡΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ενισχύστε την επιχείρησή σας
μέσω της πράσινης ενέργειας ! 

 

 

ΚΑΛΕΣΤΕ  ΜΑΣ
ΤΩΡΑ !

210 6401030

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

"ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΜμΕ"

ΟΦΕΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 

1.000.000� 

www.futurecoop.com

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΩΣ 50% 

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ! 

Από 22/03/2023

Μπείτε στο πρόγραμμα με την καθοδήγηση
 των συμβούλων της Future Cooperation!



Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

Εξοπλισμός (GREEN)

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

Έμμεσες δαπάνες

Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα)

σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,

Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης,

Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.

Σχετικά με τη δράση: 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 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,

Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην
Πρόσκληση.

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.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 200.001€ έως και 1.000.000€

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

Προϋποθέσεις Ένταξης  Επιχείρησης στη Δράση:

Διάρκεια υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: (24) μήνες.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00  - Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού.

 

ΔΡΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ MμΕ

Επικοινωνήστε άμεσα με τους συμβούλους της Future Cooperation για την 

 αξιολόγηση της επιχείρησής σας και την έγκαιρη υποβολή αίτησης στη δράση
"Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ"!

 

www.futurecoop.com  -  info@futurecoop.com  -  210 6401030
 


