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Δυνητικοί Δικαιούχοι: Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω συνεργαζόμενους φορείς:  

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος), 

ή υπό προϋποθέσεις 

Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) και οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) (πλην επιστημονικών 

Επιμελητηρίων) 

 

Σκοπός: Ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές 

και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.  

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών που υλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχοι) είναι:  

 Κατηγορία 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου 

 Κατηγορία 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

 Κατηγορία 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας 

και προαιρετικά: 

 

 Κατηγορία 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης 

 Κατηγορία 7: Ενέργειες Ωρίμανσης 

 Κατηγορία 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης 

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών που υλοποιούν οι Εμπορικοί Σύλλογοι / Επιμελητήρια 

(Συνδικαιούχοι) είναι:  

 Κατηγορία 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής 

και προαιρετικά: 

 

 Κατηγορία 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής (προαιρετικά) 

 Κατηγορία 8: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού 

 Κατηγορία 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών 

 

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων είναι έως 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της 

Πράξης 

 

Προϋπολογισμός: Το ποσό της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται έως 

1.900.000 ευρώ, και αναλύεται ως εξής: 

 μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ 

 μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ 

 

Κρίσιμα Σημεία 

 Κάθε σχήμα Δικαιούχου - Συνδικαιούχου μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση 

χρηματοδότησης 

 Ημερομηνία έναρξης των υποβολών: 29 Ιουνίου 2018 

 Ημερομηνία λήξης των υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να υποστηρίξουν 

το σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής 

πρότασης έργου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόκλησης.                                                     

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  

http://www.plano2.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/

