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1. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

  Γξάσε  Δλίσρπσε τεο ί ξπσεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ θαηλντφκσλ επηρεηξήσεσλ, κε 

πξντεξαηφτετα στνπο τνκείο τεο    3  κε τελ ευαξκνγή θαηλντνκηψλ ή θαη 

απντειεσκάτσλ τερλνινγίαο, φπσο αλαυέξεταη στν ΔΠ «Βφξεην Αηγαίν», πεξηιακβάλεη 

έλα επξχ υάσκα ελεξγεηψλ πνπ εμππεξετεί άκεσα τελ επίτεπμε τνπ Δη ηθνχ Στφρνπ τεο 

Δπελ πτηθήο Πξντεξαηφτεταο.    ξάσε αλαυέξεταη στελ ελίσρπσε ππφ σχστασε 

επηρεηξήσεσλ τεο Πεξηυέξεηαο, θπξίσο κέσσ επηρνξεγήσεσλ, κε τελ αμηνπνίεσε 

πξνη  φλτσλ έξεπλαο ή θαη θαηλντνκηψλ, κε πξντεξαηφτετα στνπο τνκείο τεο    3 

(εμαηξνπκέλσλ τεο ί ξπσεο τνπξηστηθψλ θαταιπκάτσλ).  

 

  Γξάσε αυνξά στε  εκηνπξγία λέσλ κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ επηρεηξήσεσλ πνπ 

αμηνπνηνχλ θαηλντφκεο η έεο ή εξεπλετηθά απντειέσκατα. 

 

Με τε σπγθεθξηκέλε Γξάσε επη ηψθεταη:  

   ελίσρπσε θαηλντφκσλ επηρεηξεκατηθψλ  ξαστεξηντήτσλ.  

    εκηνπξγία θηλήτξσλ γηα τελ αλάπτπμε τεο επηρεηξεκατηθφτεταο.  

   βειτίσσε τνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο εθκετάιιεπσεο θαηλντφκσλ η εψλ κέσσ 

τεο κετατξνπήο τνπο σε εκπνξεχσηκα πξνη  φλτα ππεξεσίεο.  

   βειτίσσε τσλ  εηθτψλ επηρεηξεκατηθφτεταο στελ Πεξηυέξεηα.  

 

Στν πιαίσην τεο Γξάσεο πξφθεηταη λα ρξεκατν ντεζνχλ επελ πτηθά σρέ ηα, τα νπνία 

ζα πξέπεη λα έρνπλ τα εμήο ραξαθτεξηστηθά:  

 Μετα τελ σχστασε ε επηρείξεσε ζα  ηατεξεί ΚΑΓ (Κσ ηθφο Αξηζκφο 

Γξαστεξηφτεταο) πνπ πξέπεη λα εκπίπτεη στνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ, φπσο απτνί 

παξατίζελταη στν Παξάξτεκα      τεο Πξφσθιεσεο. Δη ηθφτεξα, επησεκαίλεταη 

φτη τα επελ πτηθά σρέ ηα πνπ εκπίπτνπλ στηο τνκείο πξντεξαηφτεταο τεο 

Πεξηυεξεηαθήο    3 ζα πξηκν ντνχλταη βαζκνινγηθά θατά τελ αμηνιφγεσή 

τνπο.  

 Να πεξηγξάυνπλ αλαιπτηθά τα βήκατα αλάπτπμεο τεο επηρείξεσεο.  

 Να παξνπσηάδνπλ σαυή τεθκήξηα σο πξνο τελ εκπνξηθή αμηνπνίεσε τσλ 

απντειεσκάτσλ τνπο.  

2. πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο θαη θαηαλνκή 

 

 νξέαο Πξνθήξπμεο τεο παξνχσαο  ξάσεο είλαη ε Δη ηθή Υπεξεσία Γηαρείξησεο τνπ 

Δ.Π. Πεξηυέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε τνλ παξαθάτσ σπλνιηθφ πξνυπνινγησκφ: 

 

 

 

 

 

   εκφσηα  απάλε σπγρξεκατν ντείταη απφ τν Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηυεξεηαθήο 

Αλάπτπμεο (ΔΤΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ζε €) 

Πεξηυέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 2.500.000 
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3. Δπλεηηθνί δηθαηνύρνη 

 

Δπλεηηθνί Δηθαηνύρνη είλαη τν υπσηθφ πξφσσπν ή τν λνκηθφ πξφσσπν (Δπηρείξεσε) 

πνπ ππνβάιιεη τελ πξφτασε, θαη υέξεη τελ επζχλε έλαλτη τνπ Δλ ηάκεσνπ  νξέα 

Δπηρεηξεσηαθψλ Πξνγξακκάτσλ Αλταγσληστηθφτεταο   Δπηρεηξεκατηθφτεταο (Δ ΔΠΑΔ) 

γηα τελ θαιή εθτέιεσε τνπ έξγνπ.  η Γηθαηνχρνη τεο Γξάσεο είλαη Πνιχ Μηθξέο θαη 

Μηθξέο Δπηρεηξήσεηο, φπσο απτέο νξίδνλταη στε Σχστασε τεο Δπητξνπήο 2003 361 ΔΚ, 

πνπ ζα  ηαζέτνπλ επηιέμηκν ΚΑΓ επέλ πσεο κέρξη θαη τελ 1ε εθτακίεπσε τεο 

επηρνξήγεσεο θαη ζα πξαγκατνπνηήσνπλ  απάλεο στελ ΠΒΑ.  

 

Γηθαηνχρνη, πνπ  χλαλταη λα τχρνπλ  εκφσηαο ρξεκατν φτεσεο στν πιαίσην τεο 

παξνχσαο  ξάσεο,είλαη επηρεηξήσεηο, νη νπνίεο ζα ιεητνπξγνχλ απνθιεηστηθά κε κία απφ 

τηο αθφινπζεο κνξυέο επηρείξεσεο εταηξηθνχ   εκπνξηθνχ ραξαθτήξα: Αλψλπκε 

Δταηξία, Δταηξία Πεξηνξησκέλεο Δπζχλεο, κφξξπζκε Δταηξία, Δτεξφξξπζκε Δταηξία, 

Ι.Κ.Δ., Ατνκηθή Δπηρείξεσε, Σπλεταηξησκφο, Κνηλσληθή Σπλεταηξηστηθή Δπηρείξεσε τνπ 

Ν. 4019 2011 (Κ ΙΝΣΔΠ), Ναπτηιηαθή Δταηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο(Ν.Δ.Π.Α), πνπ ζα 

ε ξεχνπλ στελ ΠΒΑ.  

 

Γελ έρνπλ  ηθαίσκα ππνβνιήο αίτεσεο ρξεκατν φτεσεο: 

 νη  εκφσηεο επηρεηξήσεηο, νη  εκφσηνη υνξείο ή  εκφσηνη νξγαλησκνί ή θαη νη 

ζπγατξηθέο τνπο, . θαζψο θαη νη εταηξείεο στν θευάιαην ή τα  ηθαηψκατα ςήυνπ 

τσλ νπνίσλ σπκκετέρνπλ, άκεσα ή έκκεσα, κε πνσνστφ κεγαιχτεξν τνπ είθνση 

πέλτε τνηο εθατφ (25%) νη  .Τ.Α. θαη φινη νη παξαπάλσ  εκφσηνη υνξείο 

κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ.  

 νη επηρεηξήσεηο πνπ ελτάσσνλταη σε ή ε νξγαλσκέλν νκνηφκνξυν  ίθτπν 

 ηαλνκήο πξνη  φλτσλ ή παξνρήο ππεξεσηψλ θαη νη νπνίεο εθκεταιιεχνλταη 

θατφπηλ σρετηθψλ σπκβάσεσλ ά εηεο εθκετάιιεπσεο  ηθαησκάτσλ  ηαλνετηθήο 

η ηνθτεσίαο, πνπ αυνξνχλ σπλήζσο εκπνξηθά σήκατα ή  ηαθξητηθνχο τίτινπο θαη 

τερλνγλσσία γηα τε ρξήσε θαη τε  ηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεσηψλ (π.ρ. 

           ,           ,  ίθτπν πξαθτφξεπσεο θιπ).  

 

Γηεπθξηλίδεταη φτη:  

  επέλ πσε  ηατεξείταη στελ πεξηνρή φπνπ ρνξεγείταη ε ελίσρπσε γηα τνπιάρηστνλ τξία 

(3) ρξφληα, κετά τελ νινθιήξσσε τεο επέλ πσεο. Απτφ  ελ εκπν ίδεη τελ 

αλτηθατάστασε κνλά αο ή εμνπιησκνχ πνπ θατέστεσαλ παξσρεκέλα ή ππέστεσαλ 

βιάβεο θατά τελ πεξίν ν απτή, ευφσνλ ε νηθνλνκηθή  ξαστεξηφτετα  ηατεξείταη στε 

σπγθεθξηκέλε πεξηνρή θατά τελ αλστέξσ ειάρηστε απαητνχκελε πεξίν ν θαη θατφπηλ 

έγθξησεο τνπ αητήκατνο απφ τν αξκφ ην φξγαλν παξαθνινχζεσεο τεο πξάμεο. 

 

4. Επηιέμηκνη ηνκείο Δξαζηεξηόηεηαο 

 

  παξνχσα πξφσθιεσε ππνβνιήο πξντάσεσλ αυνξά στελ ελίσρπσε θαηλντφκσλ 

επηρεηξεκατηθψλ  ξαστεξηντήτσλ, στε  εκηνπξγία θηλήτξσλ γηα τελ αλάπτπμε τεο 

επηρεηξεκατηθφτεταο, στε βειτίσσε τνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο εθκετάιιεπσεο 
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θαηλντφκσλ η εψλ κέσσ τεο κετατξνπήο τνπο σε εκπνξεχσηκα πξνη  φλτα ππεξεσίεο θαη 

στε βειτίσσε τσλ  εηθτψλ επηρεηξεκατηθφτεταο στελ Πεξηυέξεηα.    ξάσε απτή 

αλακέλεταη λα σπκβάιεη στελ αχμεσε τσλ Νέσλ Δπηρεηξήσεσλ στνπο στξατεγηθνχο 

τνκείο τεο Πεξηυεξεηαθήο Στξατεγηθήο Έμππλεο Δμεη ίθεπσεο (RIS3).  

 

 η πξντάσεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα τεξνχλ τηο πξνπ  πνζέσεηο πνπ τίζελταη 

στηο  ηατάμεηο τνπ Καλνλησκνχ (Δ.Δ.)1407 2013.Δπησεκαίλεταη φτη σχκυσλα κε τνλ 

θαλνλησκφ (ΔΔ) 1407 2013 θαη θατά σπλέπεηα στελ παξνχσα πξφσθιεσε  ελ είλαη 

επηιέμηκεο:  

 

α) επηρεηξήσεηο πνπ  ξαστεξηνπνηνχλταη στνπο τνκείο τεο αιηείαο θαη τεο 

π ατνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπτνπλ στνλ θαλνλησκφ (ΔΚ) αξηζ. 104 2000 τνπ 

Σπκβνπιίνπ,  

β) επηρεηξήσεηο πνπ  ξαστεξηνπνηνχλταη στελ πξστνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ 

πξνη  φλτσλ,  

γ) ελησρχσεηο πνπ ρνξεγνχλταη σε επηρεηξήσεηο πνπ  ξαστεξηνπνηνχλταη στνλ τνκέα τεο 

κεταπνίεσεο θαη τεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξνη  φλτσλ, στηο αθφινπζεο πεξηπτψσεηο:  

 ) φπνπ τν πνσφ τεο ελίσρπσεο θαζνξίδεταη κε βάσε τελ τηκή ή τελ πνσφτετα τέτνησλ 

πξνη  φλτσλ πνπ πσινχλταη απφ πξστνγελείο παξαγσγνχο ή  ηατίζελταη στελ αγνξά απφ 

τηο νηθείεο επηρεηξήσεηο,  

  ) φπνπ ε ελίσρπσε σπλν εχεταη απφ τελ ππνρξέσσε απφ νσήο τεο ελ κέξεη ή εμ 

νινθιήξνπ σε πξστνγελείο παξαγσγνχο.  

 ) ελησρχσεηο γηα  ξαστεξηφτετεο πνπ σρετίδνλταη κε εμαγσγέο πξνο τξίτεο ρψξεο ή 

πξνο θξάτε κέιε, η ίσο  ε ελησρχσεηο πνπ σπλ ένλταη άκεσα κε τηο εμαγφκελεο 

πνσφτετεο, κε τε  εκηνπξγία θαη ιεητνπξγία  ηθτχνπ  ηαλνκήο ή κε άιιεο τξέρνπσεο 

 απάλεο πνπ σρετίδνλταη κε τελ εμαγσγηθή  ξαστεξηφτετα·  

ε) ελησρχσεηο γηα τηο νπνίεο τίζεταη σο φξνο ε ρξήσε εγρψξησλ αγαζψλ αλτί τσλ 

εησαγφκελσλ.  

Στελ πεξίπτσσε επηρεηξήσεσλ πνπ  ξαστεξηνπνηνχλταη στνπο παξαπάλσ τνκείο α), β) 

ή γ) τεο πξνεγνχκελεο παξαγξάυνπ θαη  ξαστεξηνπνηνχλταη επίσεο σε έλαλ ή 

πεξησσφτεξνπο απφ τνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ τνπ Παξαξτήκατνο       χλαλταη λα 

ελησρπζνχλ γηα τηο επηιέμηκεο  ξαστεξηφτετεο, ππφ τελ πξνπ  πφζεσε φτη  ηασυαιίδεταη 

κε θατάιιειε ινγηστηθή παξαθνινχζεσε ν  ηαρσξησκφο τσλ  ξαστεξηντήτσλ θαη ε 

 ηάθξησε τνπ θφστνπο, έτση ψστε ε ελίσρπσε λα αυνξά κφλν τελ επηιέμηκε 

 ξαστεξηφτετα θαη λα κελ ελησρχεταη ε κε επηιέμηκε απφ τνλ Καλ. (ΔΔ) 1407 2013 

 ξαστεξηφτετα.  

5. Έληαζε Ελίζρπζεο  

 

  έλτασε τεο ελίσρπσεο τσλ επελ πτηθψλ πξντάσεσλ γηα τν σχλνιν τσλ επηιέμηκσλ 

 απαλψλτσλ επελ πτηθψλ σρε ίσλ στν πιαίσην τεο παξνχσαο Πξφσθιεσεο είλαη 60%. 

Σε πεξίπτσσε πξφσιεςεο λένπ πξνσσπηθνχ γηα τνπιάρηστνλ κηα επηπιένλ (1) ΔΜΔ 

κησζστήο εξγασίαο (ε επίτεπμε τνπ στφρνπ ειέγρεταη θατά τελ τειηθή πηστνπνίεσε) ε 

έλτασε τεο ελίσρπσεο  χλαταη λα αλέιζεη στν 70%.  
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Η ελίζρπζε δελ δύλαηαη θαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ην όξην ησλ 

200.000€ πνπ ζέηεη ν  αλ. 140 /2013.  

6. Ύςνο Επέλδπζεο.  

 

  ειάρηστνο θαη ν κέγηστνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγησκφο θάζε επελ πτηθνχ 

σρε ίνπ νξίδεταη σε 20.000 € θαη 300.000 € αλτίστνηρα.  

 

Στα έξγα πνπ ε έλτασε τεο ελίσρπσεο υτάσεη τν 70% ν κέγηστνο επηρνξεγνχκελνο 

πξνπ  πνινγησκφο πεξηννξίδεταη στν κέγηστν τσλ 285.000€, ψστε ε ελίσρπσε λα κελ 

ππεξβεί τν φξην τνπ Deminimis.  

 

7. Επηιέμηκεο δαπάλεο 

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε 19/12/2019.  

 

 

 

ΕΠ Ι ΛΕΞΙ ΜΗ  ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΣΑΣΟ  ΟΡΙ Ο

1. Κφστνο γηα επελ χσεηο σε στνηρεία ελεξγετηθνχ

1.1 Δπελ χσεηο σε θτηξηαθέο εγθαταστάσεηο 40%

1.2 Μεραλήµατα - εμνπιησµφο 90%

1.3 Άπια στνηρεία ελεξγετηθνχ

100% θαη σε θάζε πεξίπτσσε 

µέρξη 50.000 €

1.4 Τερλνινγηθή αλαβάζµησε µέσσ τεο αχμεσεο 

τεο ρξήσεο ΤΠΔ 50%

2. Σπµβνπιεπτηθέο ππεξεσίεο

15% θαη σε θάζε πεξίπτσσε 

µέρξη 15.000€

3. Δλησρχσεηο γηα σπµµετνρή σε εµπνξηθέο 

εθζέσεηο 20%

3.1 Δπαγγειµατηθέο εθζέσεηο πνπ γίλνλταη στελ 

Διιά α Μέρξη 10.000€

3.2 Δπαγγειµατηθέο εθζέσεηο πνπ γίλνλταη στν 

εμστεξηθφ Μέρξη 20.000€

4. Δλησρχσεηο Καηλντνµίαο

4.1. Γαπάλεο γηα άπια στνηρεία ελεξγετηθνχ

4.2. Γαπάλεο γηα ππεξεσίεο θαηλντνµίαο

4.3. Γλψσεηο θαη  ηπιψµατα επξεσητερλίαο

5. Γαπάλεο πξνσσπηθνχ (Μησζνινγηθφ θφστνο 

λένπ πξνσσπηθνχ)

30.000,00 € θαη µέρξη  χν ΔΜΔ 

(λέεο)

6. Λεητνπξγηθέο  απάλεο 10%

30%



«Δλίσρπσε τεο ί ξπσεο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ θαηλντφκσλ επηρεηξήσεσλ» 

Πεξηυέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ  

Έσο 70% Δπη φτεσε γηα έξγα απφ 20.000€ θαη 300.000€ 

 

 

 

planO2 Σπκβνπιεπτηθέο Υπεξεσίεο ΙΚΔ 

Γ. Γελλεκατά 61-63, 

Καιακαξηά 

TK 551 35, Θεσσαινλίθε   

 

Τει:  (+30)2311 821025  

υαμ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

8. Υπνβνιή επελδπηηθώλ ζρεδίσλ/ Δηάξθεηα Υινπνίεζεο 

 

  εκεξνκελία έλαξμεο ειεθτξνληθήο ππνβνιήο τσλ επελ πτηθψλ σρε ίσλ νξίδεταη ε 

από 19/12/2019 έσο 14/04/2020. 

 

  πξνζεσκία νινθιήξσσεο τσλ ρξεκατν ντνχκελσλ επελ χσεσλ  ελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη τνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ τελ εκεξνκελία έθ νσεο τεο 

Απφυασεο Έλταμεο. 

 

Τα στειέρε τεο planO2 Ι Ε  ηαζέτνπλ σεκαλτηθή εκπεηξία θαη επηστεκνληθή γλψσε γηα 

λα ππνστεξίμνπλ τν σρε ηασκφ θαη τελ αλάπτπμε τεο επηρεηξεκατηθήο σαο η έαο κε 

απντειεσκατηθφτετα, αμηνπηστία θαη σπλέπεηα σχκυσλα κε τηο αλάγθεο σαο. 

 


