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ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
««Πρόσκληση Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»» 

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-
2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 03 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 3.2.1.: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού 
των επιχειρήσεων». 

Η Δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας με 
προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Στόχοι της Δράσης είναι: 

• Η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) 
που ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασίας την καινοτομία, την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων 
και τεχνολογιών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης γνώσης και αυξημένης προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες 
εισχώρησης στις διεθνής αγορές. 

• Η αύξηση των εξαγωγών μέσω των ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). 

• Η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους 
θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά. 

• Η βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας και η επέκταση των εξαγώγιμων 
προϊόντων σε νέες αγορές, ιδιαίτερα για τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
(RIS3). 

• Η βελτίωση της εξωστρέφειας του εμπορίου της Περιφέρειας, και η μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε 
μικροεξαγωγείς και η αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των περιφερειακών εξαγωγών. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και 
νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. 
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα-νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες 
όσο και σε νέες αγορές. 

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους 
ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση– αγροτικών 
προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές) κτλ. 

Οι βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής οι οποίες ενσωματώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
RIS3 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά της, είναι: 

• Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας και νέες αγορές (market niches), 

• Εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, 

• Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία, 

• Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής 
καινοτομίας, και 

• Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από τους χρήστες, κοινωνική 
καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες. 
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Στο πλαίσιο της Περιφερειακής RIS3 οι δράσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση των δεικτών καινοτομίας που 
αφορούν τη χρήση της έρευνας και της καινοτομίας, την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, τις επενδύσεις 
σε έρευνα και καινοτομία (R&D) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες. 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους 
σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.( 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ). 

Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν σε περιοχές Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω περιοχές να επιδοτηθούν από 
τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης. 

Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως : 

• κατά 80% δηλαδή μέχρι και 3.600.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις. 

• κατά 20% δηλαδή μέχρι και 900.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεσαίες 
επιχειρήσεις. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 
Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των 
κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, διαθέτουν δύο 
πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΑΔ). 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και 
επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 
για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ). 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια 

• το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά 
στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

• το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον 
διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 

• να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να 
έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει 
να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται αυτή για 
την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία. 

• να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας. 

• να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ της παρούσας πρόσκλησης). 
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• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση 
(ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ(ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

• να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, 
απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με 
δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν 
Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της  επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από 
την σχετική υποχρέωση. 

• να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014. 

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

• να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της πρόσκλησης. 

• να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου 

• να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

• να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση 
της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, 
ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι 
κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. 
ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), να μην έχουν 
τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) 
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

• να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. 

• να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και 
εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, 
στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: 

• Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά) 

• Γούνα - δερμάτινα προϊόντα 
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• Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 

• Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο 
της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση και 35% Ιδιωτική συμμετοχή, για 
τις μικρομεσαίες όλων των τομέων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

• Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και 
ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 15.000,00 € έως 300.000,00 €. 

• Επενδυτικά σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 15.000€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν. 
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 300.000€, το 
υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση 
αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 
παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του 
υπερβάλλοντος κόστους. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της 
Δράσης. 

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση 
δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις 

παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 
Μηχανολογικός, Eργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός 
Ποιοτικού Ελέγχου 

50% 

2 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό 30% 

3 
Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων - Ενέργειες 
ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων 

60% 

4 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 50% 

5 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 40% 

6 Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους 80% 

7 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 20% και έως 20.000€ 

8 
Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, 
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ* 

20% ή 30.000€ και μέχρι 
δυο (2) ΕΜΕ* 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει 

να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: 
(3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ) 

• Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά, όπως αναφέρονται στον Πίνακα, είναι τα μέγιστα επιλέξιμα 
ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης. Τα ποσοστά αυτά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου 
καθώς επίσης και κατά την διαμόρφωση, υποβολή και έγκριση αιτημάτων τροποποιήσεων. Κατά την 
ολοκλήρωση του έργου ως υποχρέωση θεωρείται το τελικά εγκεκριμένο ποσό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός 
προϋπολογισμός ολοκλήρωσης έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 
που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 
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• Ο εκτελέσιμος προϋπολογισμός σε κάθε κατηγορία δαπάνης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον 
εγκεκριμένο (επιδοτούμενο προϋπολογισμό), με την προϋπόθεση ότι το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα 
καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.  

• Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν 
το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 15.000€. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

• Το χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικού σχεδίου έχει οριστεί από τις 15/06/2020 και ώρα 
13:00 μέχρι την 30/09/2020 και ώρα 14:00. 

• Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ)(www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς 
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν. 

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – κατά περίπτωση - του Παραρτήματος του οδηγού του 
προγράμματος «Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης» σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ 
αρχείο τύπου pdf). 

• Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό20%ή 
μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, 
υποψήφια προς χρηματοδότηση είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσι-
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  

• Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης, διαστήματος εντός του οποίου η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες. Σημειώνεται ότι το αίτημα θα γίνεται 
δεκτό εφόσον από τις υποβληθείσες εγκεκριμένες/επιλέξιμες δαπάνες πιστοποιηθεί ποσοστό τελικώς ίσο ή 
μεγαλύτερο του 20% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες: 

➢ είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το ανωτέρω αίτημα 
➢ είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, 

σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται επιλέξιμες 
δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ τους δύναται, μετά από σχετική 
εισήγηση του ΕΦ, να ανακληθεί η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και να κινηθεί η 
διαδικασία επιστροφής, εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με 
το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση 
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τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.( 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ). 

Η περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ οργανώνεται σε 2 επίπεδα που περιλαμβάνουν τις Περιοχές Εστίασης ΟΧΕ με 
έμφαση στους 4 βασικούς πόλους ανάπτυξης και ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων περιοχών στις οποίες 
υποστηρίζονται οριζόντιες ή σημειακές παρεμβάσεις προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τους υδατικούς 
πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ 

• Περιοχές Προτεραιότητας Α: Αποτελούν τις περιοχές άμεσης στόχευσης της ΟΧΕ και περιλαμβάνει τις 
άμεσα γειτνιάζουσες με τις λίμνες περιοχές, ως πυρήνες ανάπτυξης παρεμβάσεων για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής. 

• Περιοχές Προτεραιότητας Β: Περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή πέριξ των λιμνών, όπου η υλοποίηση 
στοχευμένων παρεμβάσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των λιμνών. 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

• Περιοχές Προτεραιότητας Γ:Περιλαμβάνει περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος η διασύνδεση των οποίων με 
τους βασικούς πόλους ανάπτυξης συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών ΟΧΕ με επίκεντρο 
τους υδατικούς πόρους για τη διασυνδεδεμένη ανάδειξη της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την ισόρροπη ένταξη της ΟΧΕ στον συνολικό αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Αναλυτικότερα: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ: 

1. Περιοχές Προτεραιότητας Α: Οι Περιοχές Προτεραιότητας Α πέριξ των λιμνών ανά Βασικό Πόλο Ανάπτυξης, 
οριοθετούνται λαμβάνοντας ως βάση το καθεστώς προστασίας και κατά περίπτωση με βάση τα 
φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την κάλυψη και χρήσεις γης, τη χωροταξική οργάνωση, και τα 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 

• Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Πρεσπών. Περιλαμβάνει την έκταση του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 
όπως αυτός έχει οριοθετηθεί βάση ΦΕΚ 302/23-07-2009. Πρόκειται για εκτεταμένη, μικτού χαρακτήρα 
έκταση (χέρσος, λίμνες, οικισμοί, αγροτικές εκτάσεις), που αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα και είναι 
ελάχιστα επηρεασμένη από ανθρώπινες δραστηριότητες και στην οποία διατηρείται μεγάλος αριθμός 
και ποικιλία πολύ αξιόλογων οικολογικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων. 

• Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Αμυνταίου.Περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης που περικλείεται 
από τα όρια του Περιφερειακού Πάρκου Βεγορίτιδας-Πετρών όπως αυτό προτείνεται από την Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτης των λιμνών Βεγορίτιδας-Πετρών (2012) καθώς και την περιοχή των λιμνών 
Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας που περικλείεται από το οδικό δίκτυο διασύνδεσης των οικισμών Άγιοι 
Ανάργυροι-Λέχοβο-Σκλήθρο-Αετός-Βαλτόνερα-Άγιοι Ανάργυροι και στην οποία περιλαμβάνονται οι 
προστατευόμενες περιοχές NATURA GR1340005 και GR1340008. 

• Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λίμνης Καστοριάς. Περιλαμβάνει την χερσαία και η υδάτινη έκταση του 
δήμου Καστοριάς (τέως δήμοι Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών και Αγίων Αναργύρων) με εξωτερικό όριο 
όπως αυτό τίθεται βάση ΦΕΚ 226/19-06-2012 για την Περιφερειακή Ζώνη ΙΙ της ‘’Περιοχής Προστασίας 
της Φύσης Λίμνη Καστοριάς’’. 

• Περιοχή Προτεραιότητας Α – Λιμνών Αλιάκμονα.Η περιοχή αφορά πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις (έως 
του υψομέτρου των 800 μ.) που γειτνιάζουν άμεσα με τις τεχνητές λίμνες και μέρος των παραγωγικών 
τους δραστηριοτήτων σχετίζεται ή εξαρτάται από αυτές. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις εκτάσεις που 
περικλείονται από το δίκτυο επαρχιακών, αγροτικών και δασικών οδών που συνδέουν Δίπορο – Παναγιά 
– Αιανή – Καισαρεία – Βαθύλακος – Νεράιδα – Ίμερα – Βελβεντός – Σέρβια – Τριγωνικό – Μικρόβαλτο – 
Τρανόβαλτο – Ελάτη – Παλιουριά – Καρπερό-Δίπορο συμπεριλαμβανομένων των οικισμών. 

2. Περιοχές Προτεραιότητας Β: Οι Περιοχές Προτεραιότητας Β αφορούν την ευρύτερη ζώνη παρεμβάσεων και 
περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες που περικλείουν τις 9 κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας όπως 
αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί στους 4 Βασικούς Πόλους Ανάπτυξης ΟΧΕ. Η ευρύτερη ζώνη οριοθετεί το 
διοικητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι παρεμβάσεις και το επίπεδο αναφοράς για την ανάλυση του 
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αναπτυξιακού σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
παρεμβάσεις σε επίπεδο λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής. Αναλυτικά, η Δημοτικές Ενότητες της ευρύτερης 
ζώνης παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Περιλαμβάνει περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος η διασύνδεση των οποίων με τους βασικούς πόλους ανάπτυξης 
συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών ΟΧΕ με επίκεντρο τους υδατικούς πόρους για την 
ολοκληρωμένη ανάδειξη της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας και την 
ισόρροπη ένταξη της ΟΧΕ στο συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Στις διασυνδεδεμένες περιοχές στοχευμένων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους 
(ΤΙΦΚ) και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους. Οι 
περιοχές αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά παραδοσιακά γεφύρια, φαράγγια, γεώτοπους, φυσικές πηγές και 
ιαματικές πηγές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες περιοχών: 

• Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

• Ιαματικά λουτρά και πηγές 

• Τεχνητές λίμνες 

• Περιοχές πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος συσχετιζόμενες με το υδάτινο στοιχείο 

• Περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:  
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• Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση 
τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας.( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ). 

• Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν σε περιοχές Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω περιοχές να επιδοτηθούν 
από τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης. 

• Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως : 
o κατά 80% δηλαδή μέχρι και 3.600.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις. 
o κατά 20% δηλαδή μέχρι και 900.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεσαίες 

επιχειρήσεις. 
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