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Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα  

2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση 

προς τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς 

και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη 

μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο 

που καθοδηγείται από την Οικονομία της 

Γνώσης, αποτυπώνοντας  σε μεγάλο βαθμό τις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και 

σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της 

Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα είναι το εργαλείο υλοποίησης 

της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(ΕΣΕΕ) που συνδέει την έρευνα και την 

καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και  

την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 

πλεονεκτημάτων. 

Επίσης εναρμονίζεται, με τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό και 

πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας. Θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες 

πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο να καλυφθεί 

όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων 

σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης 

συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 

προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, 

ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων. 

Με λίγα λόγια...



«Ανταγωνιστικότητα
2021-2027»

Σύνοψη Προγράμματος

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος του 

Προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους 

των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση 

του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε 

να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας.

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

2021-2027» είναι συμπληρωματική με τις παρεμβάσεις 

του REACT-EU που χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα 

μέτρα στην αγορά εργασίας, υγεία και στήριξη των 

MME με ρευστότητα και υποστήριξη φερεγγυότητας, 

επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και 

με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

RRF ο οποίος χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την παραγωγικότητα 

και ανθεκτικότητα της οικονομίας.



3,1 €

3,9 €

Συνολικά, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 
χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους περίπου 3,9 δισ. € Δημόσια Δαπάνη, 
εκ των οποίων τα 3,1 δισ. € προέρχονται από κοινοτικούς πόρους 
των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ . 

Διαθέσιμοι Πόροι

Προτεραιότητες

Η στρατηγική του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»  
οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων Ταμείων:

11
44

Ένίσχυση 
Έρευνας και 
Καινοτομίας 
(ΈΤΠΑ)

33Βελτίωση Πρόσβασης 
Έπιχειρήσεων  
σε Χρηματοδότηση 
(ΈΤΠΑ)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου στο πλαίσιο 
του Αναπτυξιακού 
Μετασχηματισμού (ΈΚΤ+)

22Ένίσχυση 
Έπιχειρηματικότητας 
και Ανταγωνιστικότητας 
(ΈΤΠΑ)



Με τις 
Δράσεις του 
Προγράμματος 
αναμένεται 
να επέλθουν 
τα ακόλουθα 
αποτελέσματα

Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση  
στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή,  
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

Έπιτάχυνση στη μετάβαση στην ποιοτική 
καινοτόμα επιχειρηματικότητα

Έπιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης της χώρας

Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς  
εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών

Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών

Ένίσχυση της νέας / νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός 
του τουριστικού προϊόντος

Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας 
και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος



Προϋπολογισμός 300.000.000 ευρώ
Δικαιούχοι:  
α) Επιχειρήσεις       β) Ερευνητικοί οργανισμοί
Η Δράση αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας 
και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με 
σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Παρεμβάσεις: 

• Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
•  Συμπράξεις Επιχειρήσεων 

με Ερευνητικούς Οργανισμούς
• Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
•  Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)  

για επιχειρήσεις

Προδημοσιεύσεις Δράσεων

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΈ»

Προϋπολογισμός 700.000.000 ευρώ 
Στην Δέσμη περιλαμβάνονται: 

•  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΈ  
για επενδυτικά σχέδια από 200.001  
έως 1.000.000 ευρώ

•  Πράσινη Παραγωγική Έπένδυση ΜμΈ 
για επενδυτικά σχέδια από 30.000 
έως 200.000 ευρώ

«Έρευνώ – Καινοτομώ 
2021 -2027»

Υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων για την 
αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, 
την 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).

Προϋπολογισμός 300.000.000 ευρώ

Στην Δέσμη περιλαμβάνονται οι Δράσεις: 

•  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΈ: 
αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν 
ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη 
βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

•  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΈ: 
αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση 
της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας 
με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που  
θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

•  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΈ:  
αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει 
ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον 
επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις  
4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΈ»  
Αναμένεται:



Έμβληματικές Δράσεις
Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων του Προγράμματος περιλαμβάνονται: 
• «Έρευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»
• Equifund 
• Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής
•  απλοποιημένες διαδικασίες που θα ενσωματωθούν στο νέο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου, 
•  μείωση απαιτούμενων δικαιολογητικών για υποβολή πρότασης και 

πιστοποίηση δαπανών, 
•  γνωστοποιημένο χρονοδιάγραμμα έκδοσης Προσκλήσεων, 
•  σύντμηση χρόνου αξιολόγησης προτάσεων, περαιτέρω αναμόρφωση 

του ΠΣΚΕ με διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
(Taxisnet, EΡΓΑΝΗ & ΓΕΜΗ).



www.antagonistikotita.gr
email: infoepan@mou.gr

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ: 
Δραγατσανίου 8, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή, 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

8011136300
από σταθερό με αστική χρέωση 
από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.


