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Σκοπός της Δράσης είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης 

στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε τομείς της Περιφερειακής στρατηγικής για 

την έξυπνη εξειδίκευση : μεταποίηση του πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, 

πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας-ευεξίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της 

εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία, οι οποίες : 

 Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο 

Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες 

δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι 

NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 

10.11.20.01). 

 Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016. 

 

Οι Διατιθέμενοι πόροι ανέρχονται σε 5 εκ € για τη περιοχή της περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η 

Ένταση Ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% των επιλέξιμών δαπανών. Ο Ενισχυόμενος 

προϋπολογισμός μπορεί να ξεκινά από 80.000€ και δύναται να ανέλθει έως 330.000€. Η 

Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 

(18) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, 

απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Max επιλέξιμο ποσοστό ποσό στο 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 

 

1.1 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων 

1.2 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση , αναβάθμιση και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

1.3 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις 

για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ 
1.4 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

1.5 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλ 
ντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος και 

επεξεργασίας αποβλήτων 

1.6 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της 
επένδυσης 

1.7 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 

έως 100% 

2 Μηχανήματα και λοιπός Εξοπλισμός  

http://www.plano2.gr/
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2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού 

2.2 Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων 
σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

2.3 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 
2.4 Συστήματα αυτοματισμού, ειδικά συστήματα 

πληροφορικής και δικτυώσεων 

έως 100% 

2.5 Μεταφορικά Μέσα                                                                                έως 25.000€ 

2.6 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα 
πυρόσβεσης 

2.7 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης  

 

3 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  

3.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού 

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λο 
ισμικού 

3.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης 
Λογισμικού/Εφαρμογών 

3.4 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό 
καθεστώς «Software as a Service», «cloud 
computing» ή άλλο ππαρεμφερές αυτού 

3.5 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού 

3.6 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για 
την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία 

έως 10%  

4 Δαπάνες προς τρίτους /τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων 

4.1 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

4.2 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
4.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης 
και διαχείρισης επενδύσεων 

έως3.500 €  

 

 

 

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: www.antagonistikotita.gr  
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