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Στο πλαίσιο Συνεδρίου που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως  

Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018 και υποστηρίχθηκε από την planO2 ΙΚΕ, στο 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε η προκήρυξη της νέας δράσης για την «Ίδρυση 

και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Μ.Μ.Ε επιχειρήσεων στους κλάδους Μεταποίησης & 

Τουρισμού». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα βασικά σημεία της 

ενισχυόμενης δράσης η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του έτους περιγράφονται ως 

ακολούθως:  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Α) Υπό ίδρυση ΜΜΕ: περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν, 

Β) Νέες ΜΜΕ: αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί από την 01-01-2016 και μετά, 

Γ) Υφιστάμενες ΜΜΕ: αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί προ της 01-01-2016. 

Οι ανωτέρω δικαιούχοι (Β & Γ) θα πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ στους 

τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Ένταση Ενίσχυσης. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμων δαπανών.  

 

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου μπορεί να 

ξεκινά από 100.000€ και δύναται να ανέλθει έως 600.000€.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες: Περιλαμβάνονται οι επιλέξιμες κατά ΓΑΚ δαπάνες όπως κτιριακές 

εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα κλπ. 

 

Διάρκεια. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι 

κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

 

Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης (αναμένεται). 

 Δεν τίθεται όριο ποσού επιχορήγησης δεδομένου ότι δεν διέπεται από τον κανονισμό De 

Minimis  

 

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

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για 

τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.           

                                        

Πηγή: Συνέδριο ΠΚΜ «Στραγητική και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Π.Κ.Μ» 

http://www.plano2.gr/

