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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι 

αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών 

ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, 

ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Φορέας Προκήρυξης της παρούσας Δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον παρακάτω συνολικό 

προϋπολογισμό: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(σε €) 

Περιφέρεια ΑΜΘ 5.000.000 

 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.  

 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που:  

α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν 

ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της πρόσκλησης. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι 

οποίες εντάσσονται στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών 

(πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, 

φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, 

ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 

Επισημαίνεται ότι:  

• Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

• Μέτοχοι- εταίροι δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από μία αιτήσεις 

χρηματοδότησης 

• Δεν επιτρέπεται συστέγαση επιχειρήσεων  

• Δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε εξωχώριες 

(offshore) επιχειρήσεις καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων 
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ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) 

επιχειρήσεις. 

• Δεν παρέχεται δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις που 

εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών 

συμβάσεων άδειες εκμε-τάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 

αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop 

in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

 

4. Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας 

 

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙ-ΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

 

Σημειώνεται πως στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν 

λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην 

αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή 

εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς 

κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με 

τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που 

σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων. 
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5. Ένταση Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή 

 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 70% των επιλέξιμων δαπανών. 

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει 

εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που 

απαιτείται για την υλοποίηση του έργου (δηλαδή του 30%).  Για την κάλυψη της 

ιδιωτικής συμμετοχής ο  δυνητικός δικαιούχος (επιχείρηση) μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ίδιους πόρους ή/και πρόθεση δανείου. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής 

του δυνητικού δικαιούχου (επιχείρησης) της ενίσχυσης πρέπει να αποδεικνύεται με την 

κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον 

δυνητικό δικαιούχο (επιχείρηση) στην αίτηση χρηματοδότησής του.  

Αναλυτική παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής 

παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ». 

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου 

εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά 

εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις: 

 

 Οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται 

σε όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις. 

 Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων 

και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 Πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή 

στήριξης. 

 Μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το 

άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό 

ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου 

υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο 

του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου). 

 Οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που 

ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη 

προχρηματοδότηση επιχειρήσεων. 

 

6. Ύψος Επένδυσης.  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 

20.000€ έως 285.000€. 
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7. 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: 

 

 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, 

ήτοι στις 22/01/2020. 

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, τόσο 

κατά τη φάση της υποβολής του όσο και κατά την ένταξή του όπως θα διαμορφωθεί 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος   

Α2 Εξοπλισμός   

Α2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός   

Α2.2 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα 

αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής  

Α2.3 Μεταφορικά μέσα 

Έως 15.000 ευρώ 

 

Α2.4 Λοιπός εξοπλισμός  έως 6.000 €  

Α.3.        ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                              έως 10%                                                                                           

Α3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών 

έως 3.000 € / 

πιστοποιητικό και έως 

9.000 € συνολικά 

Α3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 € 

Β.1  Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση  έως 8.000€ συνολικά   

B.1.1  Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση  α) τις 4.000 € για 

σύνταξη και υποβολή, 

παρακολούθηση και 
διαχείριση του 

επενδυτικού σχεδίου.  

Β.1.2  Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και 

καθοδήγησης  
 

Γ.1  Ψηφιακή προβολή  έως 7.000 € συνολικά 

Γ.1.1  Προβολή διαφημιστικού μηνύματος  α) τα 1.000 € για 

προβολή διαφημιστικού 

μηνύματος σε τακτική 
βάση σε κοινωνικά 

δίκτυα και ιστοσελίδες,  

Γ.1.2  Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής  β) τις 2.000 € για 

υπηρεσίες ψηφιακής 

προβολής,  

Γ.1.3  Ανάπτυξη ιστοσελίδας  γ) τις 3.000 € για 
ανάπτυξη ιστοσελίδας, 

Γ.1.4  Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος  δ) τις 4.000 € για 

ανάπτυξη/διαχείριση 

ηλεκτρονικού 
καταστήματος.  
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μετά την αξιολόγησή του αλλά και της έγκρισης τυχόν τροποποιήσεών του που θα 

προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης Α.1 «Κτίρια, 

εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» του Πίνακα 1 να ανέρχεται 

σε τουλάχιστον 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής 

δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, ούτε η 

πρόσθετη απαίτηση της προηγούμενης παραγράφου, παρά μόνο τα εγκεκριμένα 

επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. 

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο 

και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου αυτού κατά 

την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς 

εγκεκριμένου. Επιπλέον ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική 

επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ. 

 

8. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 

18/02/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2020. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης. 

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να 

υποβληθούν, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και παραδοτέα, μέχρι δύο (2) το πολύ.  

Ένα εννέα (9) μήνες μετά την απόφασης ένταξης και αφού έχει υλοποιηθεί 

τουλάχιστον το 25% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

(υποβληθείσες δαπάνες) και ένα ακόμα έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες). 

Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί να υποβληθεί έως και τέσσερεις 

(4) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και 

έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του. 

 

9. Αξιολόγηση –ένταξη επενδυτικών έργων 

 

Με το πέρας των ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και του 

ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ορισθείσας 
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προθεσμίας, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων με ευθύνη του 

ΕΦΕΠΑΕ. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και 

υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των 

απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ. 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων είναι «συγκριτική» μεταξύ όλων των 

προτάσεων που υποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

Αν κατά τον έλεγχο απαιτηθεί να ζητηθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ συμπληρωματικά στοιχεία 

και διευκρινήσεις για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης 

χρηματοδότησης και της κάλυψης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ο ΕΦΕΠΑΕ 

ενημερώνει το δυνητικό δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με χρήση 

τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος και ο τελευταίος 

υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ειδοποίησης. Τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά από πλευράς δυνητικών δικαιούχων, μετά την ειδοποίηση του ΕΦΕΠΑΕ, 

συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 

των στοιχείων που ζητούνταν έως την ανωτέρω προθεσμία, η αίτηση χρηματοδότησης 

αξιολογείται με τα υπάρχοντα στοιχεία. 

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων. Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω 

κριτηρίων είναι το 100,00. 

Προκειμένου να προχωρήσει ένα επενδυτικό σχέδιο στην επόμενη φάση και να 

περιληφθεί στους οριστικούς πίνακες κατάταξης θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 

50/100μονάδες και πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο 

παράρτημα 13 της προκήρυξης.  

Μετά την ένταξη του επενδυτικού έργου ζητούνται δικαιολογητικά ένταξης εντός 9 

μηνών από την απόφαση ένταξης, περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί 

και το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.  

 

Η παρακολούθηση της προετοιμασίας, υποβολής και υλοποίησης του επενδυτικού σας 

σχεδίου απαιτεί υπευθυνότητα, εμπειρία και άμεση ανταπόκριση της εταιρίας Συμβούλων 

με την οποία θα συνεργαστείτε. 

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 σας. 
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