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Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια 

και διεθνή αγορά. 

 

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: 

 

Τουρισμός Αγροδιατροφικός Τομέας Δομικά υλικά 

Ένδυση – 

Κλωστοϋφαντουργία 

Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 

Τεχνολογίες Ενέργειας 

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 

  

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι νέες, υπό σύσταση & υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις για ίδρυση 

νέας μονάδας ή για άλλη  μορφή αρχικής επένδυσης. 

Οι Διατιθέμενοι πόροι σε επενδυτικά έργα που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας ανέρχονται σε 52 εκ € και το ποσοστό επιχορήγησης σε 45% των επιλέξιμων 

δαπανών. Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού έργου μπορεί να ξεκινά από 

100.000€ και δύναται να ανέλθει έως 600.000€. Η Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο (24) 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: 

 

Περίοδος υποβολής από 12/03/2019 έως 30/08/2019. 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Ως ημερομηνία 

επιλεξιμότητας 

δαπανών ορίζεται η 

ημερομηνία 

υποβολής της 

αίτησης 

χρηματοδότησης. 

 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος   

2 Μηχανήματα -Εξοπλισμός   

2.1 Μηχανήματα -Εξοπλισμός   

2.2 

Μεταφορικά μέσα 

 επαγγελματικής χρήσης 

 μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων 

Έως 15.000 ευρώ 

 

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

3 Λογισμικά   

3.1 Λογισμικό   

3.2 Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ 

3.3 E-shop Έως 4.000 ευρώ 

4 

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο 
προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας) 

Έως 10.000 
ευρώ/πιστοποιητικό 

http://www.plano2.gr/
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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  

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

