
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα 



2.657,78 εκατ. € Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

431,34 εκατ. € Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ+)

795,96 εκατ. € Εθνική Συμμετοχή 



Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 

και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων 

και εναρμόνιση με τις πολιτικές της ΕΕ για τον ψηφιακό και τον 

πράσινο μετασχηματισμό.

Στόχος του προγράμματος





Ενίσχυση 
επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας
Π/Υ 1.584 εκ € (41%)

Βελτίωση πρόσβασης 
επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση

Π/Υ 921 εκ € (24%)

Ενίσχυση έρευνας και 
καινοτομίας

Π/Υ 773 εκ € (20%)

Ανάπτυξη ανθρωπίνου 
κεφαλαίου στο πλαίσιο 

του αναπτυξιακού 
μετασχηματισμού
531 εκ € (13%)

Τεχνική Βοήθεια
Π/Υ 71 εκ € (2%)

Προτεραιότητες Προγράμματος – Προϋπολογισμοί σε εκ. €



Προτεραιότητα 1

772,9 εκατ. €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1i: Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

1. Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

2. Διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/συνεργατικοί μηχανισμοί

3. Ερευνητικές υποδομές

4. Στήριξη/προώθηση διεθνών συνεργασιών

5. Μηχανισμοί διακυβέρνησης /υποστήριξης της ΕΣΕΕ

Βασικές ομάδες-στόχοι:

 Υφιστάμενες και νέες, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις

 Συνεργασίες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα στους 

στρατηγικούς τομείς της ΕΣΕΕ, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας 

 Ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.iv: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα 

1. Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων

2. Αξιοποίηση/εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις

Βασικές ομάδες-στόχοι:

• Επιχειρήσεις – υφιστάμενες και νεοφυείς

• Στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητικό δυναμικό από άλλους φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προτεραιότητα 1

772,9 εκατ. €



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις

1. Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες

2. Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Βασικές ομάδες-στόχοι:

 Επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για τον

ψηφιακό τους μετασχηματισμό

 Υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες

εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

 Επιχειρηματικά σχήματα και συνεργασίες που δημιουργούνται για

την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό

Προτεραιότητα 2

1.589,4 εκατ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.iii: Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

1.Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας με έμφαση

στη πράσινη μετάβαση

2.Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια

3.Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Βασικές ομάδες-στόχοι:

• Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις μεμονωμένα ή σε συνεργασία

• Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προτεραιότητα 2

1.589,4 εκατ. €



Ενίσχυση με κεφάλαιο σποράς επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στήριξη έργων ίδρυσης 

και αρχικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως 

τράπεζες, επιχειρηματικά κεφάλαια και επιχειρηματικοί άγγελοι

Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου τύπου Equifund

Βασικές ομάδες-στόχοι:

 Υφιστάμενες και νέες, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την

υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης

 Πρωτοεμφανιζόμενοι ή έμπειροι επιχειρηματίες που ιδρύουν και αναπτύσσουν

επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή ορίζοντα παραγωγικής και εμπορικής

δραστηριότητας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.i: Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Προτεραιότητα 3

920,9  εκατ. € 



Προτεραιότητα 3

920,9  εκατ. € 

Οι βασικές κατηγορίες Χρηματοδοτικών Μέσων είναι οι εγγυήσεις (Guarantees), τα δάνεια 

επιμερισμού ρίσκου (Risk sharing loans- όλες οι μορφές δανείου συμπεριλαμβανομένων 

των μικρoδανείων) και τα εργαλεία συνεπένδυσης (Equity financing-συμμετοχικά σχήματα 

επενδύσεων).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.iii: Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 

σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων

1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δανείων και Εγγυήσεων

2. Ταμείο (Μηχανισμός) Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη

3. Πράσινο Ταμείο

4. Ταμείο Διεθνοποίησης Επιχειρήσεων

Βασικές ομάδες-στόχοι:

 Υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη

επιχειρηματική δράση στη χώρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ



Προτεραιότητα 4

530,95 εκατ. €

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  (α) Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων 
που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων και των 

ανενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

1. Προσαρμογή / εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας

με έμφαση στη πράσινη μετάβαση

2. Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια

3. Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Βασικές ομάδες-στόχοι:

• Πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης βάσει σπουδών

χωρίς ανάλογη επαγγελματική αξιοποίηση, καθώς και οι νέοι

• Επιστήμονες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψιν τη

συμβολή των επιχειρήσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης

υπαλλήλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ



ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ) Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση, προώθηση ενός υγιούς και 
κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την 
υγεία

1. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανειδίκευση επαγγελματιών, κατάρτιση, πιστοποίηση

γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει σύγχρονων

αναγνωρισμένων προτύπων

2. Υποστήριξη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων για την προσαρμογή στις αλλαγές του

οικονομικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της κινητικότητάς τους

3. Υποστήριξη Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων που συνδέεται με

προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε

επιχείρησης

4. Reskilling-upskilling εργαζομένων σε δεξιότητες πράσινης μετάβασης

5. Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων

6. Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Βασικές ομάδες-στόχοι:

 Απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και εποχικά εργαζόμενοι

 Επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου

δυναμικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προτεραιότητα 4

530,95 εκατ. €



Π/Υ

Π/Υ

1.

2.

3.

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ερευνώ- Δημιουργώ -Καινοτομώ

700 εκ €

200 εκ €

Χρηματοδότηση ΜΜΕ για να αναβαθμίσουν την παραγωγική λειτουργία τους και να υιοθετήσουν λύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον

Π/Υ 250 εκ €

Κάλυψη αναγκών των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους 

με σκοπό την ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους 

δραστηριότητα

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων




