
 

 

Ακαναςίου Διάκου 18, 3οσ Προφοσ, Καςτοριά 52100, 

Τθλ: 2467055122, Φαξ: 2467055121, 

www.anadrasis.com e-mail: consulting@andrasis.com 

 

1 

 

ΡΕΡ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
«Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν εφαρμογι καινοτομιών ι/και 

αποτελεςμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ / Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ 
υφιςτάμενων πολφ μικρών, μικρών και μεςαίων επιχειριςεων μεταποίθςθσ 

και τουριςμοφ» 
Η δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν εφαρμογι καινοτομιών ι/και αποτελεςμάτων ζρευνασ και 
τεχνολογίασ / Κδρυςθ νζων και εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων πολφ μικρών, μικρών και μεςαίων επιχειριςεων 
μεταποίθςθσ και τουριςμοφ» αφορά ςτθν ίδρυςθ αλλά και ςτθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν 
και μεςαίων επιχειριςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ 
μεταποίθςθσ και του τουριςμοφ. 

Θα ενιςχυκοφν κατά προτεραιότθτα οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ 
τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ RIS3 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα ςτουσ 
ακόλουκουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ: Αγροδιατροφι (Μεταποίθςθ– αγροτικών 
προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γοφνα - Δερμάτινα Ρροϊόντα, Ρεριβάλλον (Ενζργεια – Μεταλλικζσ καταςκευζσ), 
Τουριςμόσ. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι δυνατό να χρθματοδοτθκεί αποκλειςτικά θ αρχικι επζνδυςθ για 
ίδρυςθ νζασ επιχείρθςθσ ι θ αρχικι επζνδυςθ υφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ. Ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ των 
υφιςτάμενων επιχειριςεων το επενδυτικό ςχζδιο κα πρζπει να αφορά τθν επζνδυςθ ςε ενςϊματα και άυλα 
ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςχετικά με τθ δθμιουργία νζασ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ ι τθν επζκταςθ τθσ 
δυναμικότθτασ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ, τθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ 
επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ ςε προϊόντα που δεν ζχουν παραχκεί ποτζ ςε αυτι ι τθ κεμελιϊδθ αλλαγι του 
ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ επιχειρθματικισ εγκατάςταςθσ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ ενιςχφονται Ρολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι του Καν. Ε.Ε.651/2014 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: «ΟΡΙΜΟ ΜΜΕ»), υφιςτάμενεσ, νζεσ ι υπό 
ίδρυςθ που κα δραςτθριοποιθκοφν ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και του τουριςμοφ και κα διακζτουν 
τουλάχιςτον ζναν από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ που περιλαμβάνονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΔ) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Ειδικότερα, επιλζξιμεσ για τθν παροφςα Δράςθ είναι οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων: 

 Κατθγορία Α. Υπό ίδρυςθ: Επιχειριςεισ που κα ςυςτακοφν μετά από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
προκιρυξθσ τθσ δράςθσ και κα διακζτουν τον ΚΑΔ τθσ επζνδυςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΔ), πριν τθν πρϊτθ εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ. 

 Κατθγορία Β. Νζεσ: Επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί μετά τθν 1/1/2017 και οι οποίεσ μζχρι τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII: 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΔ). 

 Κατθγορία Γ. Υφιςτάμενεσ: Επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί πριν τθν 1/1/2017και οι οποίεσ μζχρι τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ διακζτουν ζναν τουλάχιςτον επιλζξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΔ). 

Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 

 οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι δθμόςιοι φορείσ ι δθμόςιοι οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ, κακϊσ και 
επιχειριςεισ που εξομοιϊνονται με αυτζσ. 

 οι επιχειριςεισ που εντάςςονται ςε ιδθ οργανωμζνο ομοιόμορφο δίκτυο διανομισ προϊόντων ι παροχισ 
υπθρεςιϊν και οι οποίεσ εκμεταλλεφονται κατόπιν ςχετικϊν ςυμβάςεων άδειεσ εκμετάλλευςθσ δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, που αφοροφν ςυνικωσ εμπορικά ςιματα ι διακριτικοφσ τίτλουσ και τεχνογνωςία 
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για τθν χριςθ και τθ διανομι αγακϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευςθσ 
κλπ). 

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ 

Οι βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων είναι οι ακόλουκεσ: 

 να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 το προτεινόμενο επενδυτικό ςχζδιο να αφορά ςε ζναν τουλάχιςτον από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ΚΑΔ) 

 να δθλώςουν ωσ τόπο για τθν υλοποίθςθ των ενεργειών τθσ παροφςασ δράςθσ αποκλειςτικά τθν 
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 να ζχουν ι να δεςμευτοφν ότι κα ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ Πολφ Μικρισ ι Μικρισ ι Μεςαίασ Επιχείρθςθσ 
όπωσ ορίηεται ςτθ φςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαΐου 2003 και ςφμφωνα με το Παράρτθμα 
Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 
επιχειριςεων(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV«ΟΡΙΜΟ ΜΜΕ»), 

 να λειτουργοφν ι να δεςμευτοφν ότι κα λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, άδεια λειτουργίασ. τθν περίπτωςθ που θ άδεια δεν ζχει εκδοκεί ι ζχει λιξει χρονικά, 
απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ζκδοςθσ/ανανζωςθσ αυτισ. Οι επιχειριςεισ με 
δραςτθριότθτεσ για τθν άςκθςθ των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ, κα πρζπει να υποβάλουν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμιμου Εκπροςϊπου ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι για το ςφνολο των 
δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ ι ζγγραφο απαλλαγισ από τθν 
ςχετικι υποχρζωςθ. 

 να λειτουργοφν ι να δεςμευτοφν ότι κα λειτουργιςουν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ 
επιχειριςεων εταιρικοφ/εμπορικοφ χαρακτιρα *Ανϊνυμθ Εταιρία, Εταιρία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ, 
Ομόρρυκμθ Εταιρία ι Ετερόρρυκμθ Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομικι Επιχείρθςθ, Κοινωνικι υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ 
του Ν. 4430/2016 ωσ ιςχφει, υνεταιριςμόσ+ και να τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014. 

 να μποροφν να αποδείξουν ότι διακζτουν τουλάχιςτον το 40% τθσ απαιτοφμενθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
του προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 να μθ βρίςκονται υπό πτώχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ. 

 να μθν αποτελοφν προβλθματικζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ:ΟΙΣΜΟΣ 
ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ κατόπιν προθγοφμενθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, με 
τθν οποία μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά. 

 να μθν ζχουν επιβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για: 

- Παράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) 
- Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) 

να τθροφν τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου 

 να μθν ζχουν προβεί ςε μετεγκατάςταςθ ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί 
θ αρχικι επζνδυςθ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, και να δεςμεφονται ότι δεν κα το πράξουν εντόσ 
μζγιςτθσ περιόδου δφο ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ 
να τθροφν τουσ λοιποφσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ του Κανονιςμοφ(ΕΕ) 651/2014. 

 να δεςμευτοφν ότι οι δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν 
χρθματοδοτθκεί, ενταχκεί και δεν κα υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςε άλλο πρόγραμμα που 
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χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ. 

 να διακζτουν ι να δεςμευτοφν με υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμιμου Εκπροςϊπου ότι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ επζνδυςθσ κα μεριμνιςουν για τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ 
των εμποδίων και τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ, όπου αυτό είναι απαραίτθτο και αναγκαίο, 
ατόμων με αναπθρία. Ωσ υποδομζσ νοοφνται τόςο οι κτιριακζσ υποδομζσ, όςο και οι θλεκτρονικζσ 
εφαρμογζσ που απευκφνονται ςτο πελατειακό κοινό (π.χ. ιςτοςελίδεσ και λοιπζσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, 
όπωσ θλεκτρονικά ςθμεία πλθροφόρθςθσ ι/και εξυπθρζτθςθσ κ.λ.π.)ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό 
πλαίςιο. 

 να μθν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

 να υποβάλλουν μια και μοναδικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ανά Α.Φ.Μ. ςτθν παροφςα δράςθ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Η ςχεδιαηόμενθ πράξθ πρζπει να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει 
γίνει ζναρξθ εργαςιϊν για το ζργο ι τθ δραςτθριότθτα πριν τθν υποβολι γραπτισ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

 να υποβάλλουν επενδυτικό ςχζδιο, κακϊσ και το ςφνολο των αναγκαίων ςτοιχείων, δικαιολογθτικϊν και 
εντφπων, όπωσ ορίηονται από τθν παροφςα προκιρυξθ 

 για τισ υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ δεν μπορεί ο ίδιοσ μζτοχοσ να ςυμμετζχει ςε παραπάνω από ζνα(1) 
επενδυτικό ςχζδιο. 

Οι ανωτζρω προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται ςτο ςφνολό τουσ. Η μθ ικανοποίθςθ μίασ ι περιςςότερων εξ 
αυτϊν αποτελεί ςυνκικθ αποκλειςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου και ςυνεπϊσ λόγο απόρριψθσ. ε κάκε 
περίπτωςθ κα ελζγχεται κάκε αρχικι επζνδυςθ του ίδιου δικαιοφχου (ςε επίπεδο ομίλου), θ οποία αρχίηει εντόσ 
τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν για άλλθ ενιςχυόμενθ επζνδυςθ ςτθν ίδια περιφζρεια 
επιπζδου 3 τθσ ονοματολογίασ εδαφικϊν ςτατιςτικϊν μονάδων ,προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν μπορεί να 
κεωρθκεί ότι θ αιτοφμενθ ενίςχυςθ μπορεί να κεωρθκεί ότι ανικει ςε ενιαίο επενδυτικό ζργο προκειμζνου να 
προςαρμόηεται αντίςτοιχα το ποςοςτό ενίςχυςθσ εφόςον απαιτείται. 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ: 

Σα υποβαλλόμενα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν - κατά προτεραιότθτα - ςτθν ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 
ςτουσ τομείσ Περιφερειακοφ Ενδιαφζροντοσ που περιγράφονται ςτθν Περιφερειακι τρατθγικι Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ (RIS3) και ειδικότερα ςτουσ τομείσ: 

 Αγροδιατροφι (Μεταποίθςθ–αγροτικϊν προϊόντων/Σρόφιμα, ποτά) 

 Γοφνα - δερμάτινα προϊόντα 

 Περιβάλλον (Ενζργεια - Μεταλλικζσ καταςκευζσ) 

 Σουριςμόσ 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΔΟΤΗΣΗΣ: 

Σα ποςοςτά ενίςχυςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων για το ςφνολο των επιλζξιμων δαπανϊν τουσ ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ είναι 

 ζωσ 45% Δθμόςια Επιχοριγθςθ και τουλάχιςτον 55% Ιδιωτικι ςυμμετοχι, αντίςτοιχα για τισ πολφ μικρζσ 
και μικρζσ επιχειριςεισ και 

 ζωσ 35% Δθμόςια Επιχοριγθςθ και τουλάχιςτον 65% Ιδιωτικι ςυμμετοχι, αντίςτοιχα για τισ μεςαίεσ 
επιχειριςεισ. 

ε κάκε περίπτωςθ, θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ, ςε όρουσ παροφςασ αξίασ κατά το χρόνο χοριγθςθσ τθσ 
ενίςχυςθσ, δεν υπερβαίνει τα ανωτζρω αναφερόμενα ποςοςτά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Καν. Ε.Ε. 
651/2014 

Για τθν ζγκριςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να αποδείξει ότι ζχει εξαςφαλίςει 
τουλάχιςτον το 40% του ποςοςτοφ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. Για τθν απόδειξθ τθσ διακζςιμθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να 
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χρθςιμοποιιςει ίδιουσ πόρουσ ι/και πρόκεςθ δανείου. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 
του δυνθτικοφ δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ (επιχείρθςθ) πρζπει να αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του 
φακζλου υποψθφιότθτασ και να ςυνάδει με τα δθλωκζντα από τον δυνθτικό δικαιοφχο ςτθν αίτθςθ 
χρθματοδότθςισ του. 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ: 

 Σο ςφνολο του επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ του κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου (δθμόςια δαπάνθ και 
ιδιωτικι ςυμμετοχι) μπορεί να κυμαίνεται από 80.000,00 € ζωσ 500.000,00 €. 

 ε περίπτωςθ που το επενδυτικό ςχζδιο κα ζχει προχπολογιςμό μικρότερο από 80.000,00 €, τότε αυτό κα 
κρίνεται μθ επιλζξιμο εξαρχισ και δε κα μπορεί να υποβλθκεί. 

 τθν περίπτωςθ που το επενδυτικό ςχζδιο κα ζχει προχπολογιςμό μεγαλφτερο των 500.000,00 €, το ποςό 
πζραν τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ για τθν κάλυψθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ κα κεωρείται 
ιδιωτικι ςυμμετοχι για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. τθν περίπτωςθ αυτι, παρόλο που οι υπερβάλλουςεσ 
δαπάνεσ δεν επιχορθγοφνται, αντικείμενο αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ – ελζγχου αποτελεί το ςφνολο 
του επενδυτικοφ ςχεδίου ςυμπεριλαμβανομζνου και του υπερβάλλοντοσ κόςτουσ. 

 ε περίπτωςθ που το άκροιςμα των προχπολογιςμϊν (δθμόςια δαπάνθ μόνο) των κετικά αξιολογθμζνων 
προτάςεων μίασ κεματικισ ενότθτασ ι/και κατθγορίασ επιχειριςεων, είναι μικρότερο από αυτό που 
προβλζπεται ανωτζρω, δφναται το υπόλοιπο ποςό να μεταφερκεί ςτθν άλλθ κατθγορία. 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ: 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανών ορίηεται θ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 651/2014). 

Κατά τθ διαμόρφωςθ του προτεινόμενου με δθμόςια χρθματοδότθςθ προχπολογιςμοφ από τθν επιχείρθςθ 
δυνθτικό δικαιοφχο, είναι υποχρεωτικι θ ςφνδεςθ των υπό υλοποίθςθ ενεργειϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου με τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ/ΡΟΣΟ ςτον 

ΕΡΙΧΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ του 
ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Κτίρια, εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χώροσ  

2 

Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ  

Μθχανιματα - Εξοπλιςμόσ  

Μεταφορικά μζςα 
- επαγγελματικισ χριςθσ 
- o μικτισ/πολλαπλισ χριςθσ, ζωσ εννζα (9) κζςεων 

Ζωσ 15.000 ευρώ 
(ςυνολικι επιλζξιμθ 

δαπάνθ) οι δαπάνεσ που 
αφοροφν ςε δαςμοφσ, 

φόρουσ τζλθ, ζξοδα 
αμοιβϊν εκτελωνιςτι και 
εκτελωνιςμοφ ΔΕΝ είναι 

επιλζξιμεσ. 

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

3 

Λογισμικά   

Λογιςμικό  

Ιςτοςελίδα Ζωσ 2.500 ευρώ 
E-shop  Ζωσ 4.000 ευρώ 
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4 
Ριςτοποίθςθ Ρροϊόντων - Υπθρεςιών – Διαδικαςιών (εκτόσ 

αυτϊν που είναι υποχρεωτικζσ από το Νόμο προκειμζνου να εκδοκεί 
άδεια λειτουργίασ) 

Ζωσ 10.000 
ευρώ/πιςτοποιθτικό 

 
 

 

 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

 Σο χρονοδιάγραμμα θλεκτρονικισ υποβολισ επενδυτικοφ ςχεδίου ζχει οριςτεί από τισ 02/07/2019 μζχρι 
τθν 23/09/2019. 

 Η αίτθςθ χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
(ΠΚΕ)(www.ependyseis.gr/mis) κάνοντασ χριςθ του τυποποιθμζνου ςτο ΠΚΕ Εντφπου Τποβολισ Αίτθςθσ 
Χρθματοδότθςθσ. Αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά προσ 
ςυμπλιρωςθ πεδία του ΠΚΕ, δεν κα είναι δυνατό να υποβλθκοφν. 

 Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν με τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ να υποβάλουν 
ταυτοχρόνωσ ςτο ΠΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Τποψθφιότθτασ. Ο φάκελοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά – κατά περίπτωςθ - του Ραραρτιματοσ του οδθγοφ του 
προγράμματοσ «Δικαιολογθτικά Υποβολισ/Ζνταξθσ» ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (πχ 
αρχείο τφπου pdf). 

 Οι ενιςχυόμενεσ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ προκφπτουν με βάςθ τθ ςειρά βακμολογικισ κατάταξθσ και μζχρι 
εξαντλιςεωσ των διακζςιμων πόρων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςαφξθςθσ κατά ποςοςτό20%ι 
μεγαλφτερο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ). ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, 
υποψιφια προσ χρθματοδότθςθ είναι όλα τα επενδυτικά ςχζδια που ιςοβακμοφν. 

ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΗΣ: 

• Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 
εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.  

• Ζργο τουλάχιςτον ίςο με το 25% του εκάςτοτε εγκεκριμζνου επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ τθσ 
επζνδυςθσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςτουσ πρώτουσ εννζα (9) μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ 
απόφαςθσ ζνταξισ του. Πιο ςυγκεκριμζνα, εννζα (9) μινεσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, θ 
επιχείρθςθ κα πρζπει να ζχει υποβάλει ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι Αίτθμα Επαλικευςθσ – 
Πιςτοποίθςθσ το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, για δαπάνεσ οι οποίεσ 
ανζρχονται τουλάχιςτον ςτο25% του εγκεκριμζνου επιχορθγοφμενου Π/Τ τθσ επζνδυςθσ. 

ε ενταγμζνεσ επενδφςεισ για τισ οποίεσ: 

 είτε δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα το ανωτζρω αίτθμα 
 είτε επί υποβλθκζντοσ τζτοιου αιτιματοσ και μετά τθν κάλυψθ τυχόν εκκρεμοτιτων και ελλείψεων, 

ςφμφωνα με τισ επόμενεσ παραγράφουσ τθσ παροφςασ ενότθτασ, πιςτοποιοφνται επιλζξιμεσ 
δαπάνεσ ςε ποςοςτό μικρότερο του 25% του εγκεκριμζνου Π/Τ τουσ δφναται, μετά από ςχετικι 
ειςιγθςθ του ΕΦ, να ανακλθκεί θ Απόφαςθ Ζνταξθσ αυτϊν από το Πρόγραμμα και να κινθκεί θ 
διαδικαςία επιςτροφισ, εντόκωσ, τθσ τυχόν καταβλθκείςασ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με 
το ιςχφον κατά περίπτωςθ Θεςμικό Πλαίςιο. 

 Οι απαιτοφμενεσ άδειεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ (π.χ. άδεια δόμθςθσ) πρζπει να ζχουν εκδοκεί 
εντόσ των πρώτων εννζα (9) μθνών από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. Η μθ πλιρωςθ του όρου 
αυτοφ δφναται να ζχει ωσ ςυνζπεια, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του ΕΦ, τθν απζνταξθ των επενδυτικϊν 
ςχεδίων και τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν ζντοκθ επιςτροφι τθσ τυχόν καταβλθκείςασ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με το ιςχφον – κατά περίπτωςθ – Θεςμικό Πλαίςιο. 

 Αιτιματα Ενδιάμεςθσ Επαλικευςθσ - Ριςτοποίθςθσ δαπανών είναι δυνατόν να υποβλθκοφν μζχρι δφο(2) 
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το πολφ. Ζνα ζξι μινεσ μετά τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και αφοφ ζχει υλοποιθκεί το 25%του 
επιχορθγοφμενου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου (υποβλθκείςεσ δαπάνεσ) και ζνα ακόμα μεταξφ του 
25% και του 80% του επιχορθγοφμενου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου(υποβλθκείςεσ δαπάνεσ). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΗΣ:  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ Δράςθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 9.000.000€ (Δθμόςια Δαπάνθ). Η 
κατανομι του διακζςιμου Προχπολογιςμοφ (Δ/Δ ςε €) είναι θ ακόλουκθ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


