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1. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ή ηεο επέθηαζεο 

πθηζηακέλσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηερλνινγηθήο θαη κε ηερλνινγηθήο 

αλαβάζκηζεο, κε αμηνπνίεζε ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ ή θαη θαηλνηνκίαο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν επηρείξεζεο 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξνη  φληνο ππεξεζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.   δξάζε απηή 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή λέσλ  θαηλνηφκσλ  εμειηγκέλσλ 

(βειηησκέλσλ) πξνη  φλησλ θαη ππεξεζηψλ, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο 

θαη ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο.  

 

 η πξάμεηο αθνξνχλ ζε   Δ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα πξνη  φληα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 

θιάδσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο (   3). η Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

επηιέμηκεο   Δ, πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα      ηεο πξφζθιεζεο.  

2. πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο θαη θαηαλνκή 

 

 νξέαο Πξνθήξπμεο ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηνλ παξαθάησ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ζε €) 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 3.000.000 

 

  δεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 

3. Δπλεηηθνί δηθαηνύρνη 

 

Δπλεηηθνί Δηθαηνύρνη πνπ δχλαληαη λα ηχρνπλ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, είλαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο επηρείξεζεο εηαηξηθνχ   εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα: Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο,  κφξξπζκε Δηαηξία, 

Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, Ι.Κ.Δ., Αηνκηθή Δπηρείξεζε, Σπλεηαηξηζκφο, Κνηλσληθή 

Σπλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηνπ  . 4019 2011 (Κ Ι ΣΔΠ),  απηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ 

Αλαςπρήο ( .Δ.Π.Α).  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξάζεο σο εκεξνκελία ζχζηαζεο ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο λνείηαη 

ε εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

Βεβαίσζε Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθείαο Γ Υ.  

Δπηπξφζζεηα, νη βαζηθέο πξνπ  πνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη νη 
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αθφινπζεο:  

   επηρείξεζε έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο  ηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

 ξηζκφ ησλ   Δ ηεο ζχζηαζεο ηεο ΔΔ 2003 361 ΔΚ θαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 

ΚΑ . (ΔΚ) 651 2014 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φξσλ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηδηφηεηαο απηήο.  

   πξφηαζε εκπίπηεη ζηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ), φπσο 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα «Πίλαθαο Δπηιέμηκσλ ΚΑΓ» ηεο 

Πξφζθιεζεο.  η επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ ΚΑΓ επέλδπζεο θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο,  

 Τν πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξνζεηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ.  

   πθηζηάκελε επηρείξεζε δηαζέηεη εγθαηάζηαζε ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηπινγξαθηθφ ή απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα (ηεξεί βηβιία Β   ή Γ  θαηεγνξίαο) θαη κέρξη ηηο 31 12 2018 έρεη 

θιεηζκέλε ηνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  

   ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζην επελδπηηθφ ζρέδην λα κελ ππεξβαίλεη 

ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ηεο γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία 

έηε, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο ή 

ηζνδχλακα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

   επηρείξεζε έρεη ηελ - θαηά πεξίπησζε - απαηηνχκελε ελ ηζρχ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο ή 

αλαλέσζεο απηήο, γηα ηε ηο δξαζηεξηφηεηα εο πνπ επηρνξεγείηαη νχληαη  

   επηρείξεζε ππνβάιιεη κφλν κία επελδπηηθή πξφηαζε ζηελ Πξφζθιεζε (έλα 

θαη κνλαδηθφ επελδπηηθφ ζρέδην αλά Α. . .).  

 Τν ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ 

πεξηιακβάλεη δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί, εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζνχλ πξνο 

έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

 Γελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο αλάθηεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο έπεηηα 

απφ απφθαζε ηεο Δπξσπαη  θήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία κηα ελίζρπζε θεξχζζεηαη 

παξάλνκε θαη αζπκβίβαζηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά.  

  α ππνβάιινπλ επελδπηηθφ ζρέδην, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη εληχπσλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε,  

   επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε.  

  α κελ απνηεινχλ πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο  

  η επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ή δεζκεχνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ  φκηκνπ 

Δθπξνζψπνπ φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα απηήλ, κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ εκπνδίσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο, φπνπ απηφ είλαη 

απαξαίηεην θαη αλαγθαίν, αηφκσλ κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303 2013 ηνπ Δπξσπαη  θνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ 
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γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπαη  θφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Δπξσπαη  θφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083 2006.  ο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, φζν θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην 

πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ.ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο, φπσο 

ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή θαη εμππεξέηεζεο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΔΣΑκεΑ.  

   επηρείξεζε δελ εληάζζεηαη ζε ήδε νξγαλσκέλν νκνηφκνξθν δίθηπν δηαλνκήο 

πξνη  φλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθκεηαιιεχεηαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ 

αθνξνχλ ζπλήζσο εκπνξηθά ζήκαηα ή δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη ηερλνγλσζία γηα 

ηελ ρξήζε θαη ηε δηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ.            ,             , 

δίθηπν πξαθηφξεπζεο).  

   πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη εληφο ηεο πεξηφδνπ 

επηιεμηκφηεηαο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ θαη ηεο Πξφζθιεζεο.  

   πξφηαζε είλαη ελαξκνληζκέλε θαη ππαθνχεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε 

ζψξεπζε εληζρχζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί πνπ ηελ δηέπνπλ.   

ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κε ηνλ Καλ. (Δ.Δ.) 

1407 2013 θαη πιεξνί φιεο ηηο πξνπ  πνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.  

 Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ  . 

4488/2017 (Α137 13.09.2017), φπσο ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην αλ 

έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα γηα:  

- Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα  3 

έιεγρνη), 

- Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα  2 έιεγρνη) θαη εθφζνλ νη θπξψζεηο έρνπλ 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο: 

 νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη δεκφζηνη θνξείο ή δεκφζηνη νξγαληζκνί ή θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηνπο, . θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζην θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) νη  .Τ.Α. θαη φινη νη παξαπάλσ δεκφζηνη θνξείο 

κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ.  

 νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε ήδε νξγαλσκέλν νκνηφκνξθν δίθηπν 

δηαλνκήο πξνη  φλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη 

θαηφπηλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο εκπνξηθά ζήκαηα ή δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη 

ηερλνγλσζία γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ. 

           ,           , δίθηπν πξαθηφξεπζεο θιπ).  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  

  επέλδπζε δηαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή φπνπ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία 

(3) ρξφληα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κνλάδαο ή εμνπιηζκνχ πνπ θαηέζηεζαλ παξσρεκέλα ή ππέζηεζαλ 

βιάβεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηαηεξείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαηά ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε απαηηνχκελε πεξίνδν θαη θαηφπηλ 



«Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ»  

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Έσο 70% Δπηδφηεζε γηα έξγα απφ 50.000€ έσο 300.000€ 

 

 

 

planO2 Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο ΙΚΔ 

Γ. Γελλεκαηά 61-63, 

Καιακαξηά 

TK 551 35, Θεζζαινλίθε   

 

Τει:  (+30)2311 821025  

θαμ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο.  

4. Επηιέμηκνη ηνκείο Δξαζηεξηόηεηαο 

 

  παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ  ηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (  Δ) γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ επέθηαζε 

απηψλ κέζσ ηερλνινγηθήο θαη κε ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο, κε αμηνπνίεζε 

ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ ή θαη θαηλνηνκίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

ηεο πνηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν επηρείξεζεο έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξνη  φλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

  δξάζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή λέσλ  θαηλνηφκσλ 

 εμειηγκέλσλ (βειηησκέλσλ) πξνη  φλησλ θαη ππεξεζηψλ, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζηε δηείζδπζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο.  

 

Δπλννχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηελ    3 ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηηο 

ζρεηηθέο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο.  

 

 η πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνπ  πνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ.)1407 2013.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ Δ.Δ. 1407 2013 θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε δελ είλαη επηιέμηκεο:  

 

α) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104 2000 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ,  

β) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ 

πξνη  φλησλ,  

γ) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξνη  φλησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 ) φπνπ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηέηνησλ 

πξνη  φλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ 

ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο,  

  ) φπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ 

νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο.  

δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή 

πξνο θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο 

πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα·  

ε) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ 

εηζαγφκελσλ.  
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Σηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο α), β) 

ή γ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηνπ Παξαξηήκαηνο      δχλαληαη λα 

εληζρπζνχλ γηα ηηο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ πξνπ  πφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη 

κε θαηάιιειε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο, έηζη ψζηε ε ελίζρπζε λα αθνξά κφλν ηελ επηιέμηκε 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ εληζρχεηαη ε κε επηιέμηκε απφ ηνλ Καλ. ΔΔ 1407 2013 

δξαζηεξηφηεηα.   

5. Έληαζε Ελίζρπζεο  

 

  έληαζε ηεο ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη 60%. 

Σε πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα επηπιένλ (1) Δ Δ 

κηζζσηήο εξγαζίαο (ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ειέγρεηαη θαηά ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε) ε 

έληαζε ηεο ελίζρπζεο δχλαηαη λα αλέιζεη ζην 70%.  

 

Η ελίζρπζε δελ δύλαηαη θαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ην όξην ησλ 

200.000€ πνπ ζέηεη ν  αλ. 140 /2013.  

6. Ύςνο Επέλδπζεο.  

 

  ειάρηζηνο θαη ν κέγηζηνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ νξίδεηαη ζε 50.000 € θαη 300.000 € αληίζηνηρα.  

7. Επηιέμηκεο δαπάλεο 

 

 ο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε 5/12/2019.  

 

ΕΠ Ι ΛΕΞΙ ΜΗ  ΚΑΣΗΓΟΡΙ Α ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΣΑΣΟ  ΟΡΙ Ο

1. Κφζηνο γηα επελδχζεηο ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

1.1 Δπελδχζεηο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 40%

1.2  εραλήµαηα - εμνπιηζµφο 100%

1.3 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

50% θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

µέρξη 50.000 €

1.4 Τερλνινγηθή αλαβάζµηζε µέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο ρξήζεο ΤΠΔ 100%

2. Σπµβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο

5% θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

µέρξη 15.000€

3. Δληζρχζεηο γηα ζπµµεηνρή ζε εµπνξηθέο 

εθζέζεηο 20%

3.1 Δπαγγειµαηηθέο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ 

Διιάδα  έρξη 10.000€

3.2 Δπαγγειµαηηθέο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη ζην 

εμσηεξηθφ  έρξη 20.000€

4. Δληζρχζεηο Καηλνηνµίαο

4.1. Γαπάλεο γηα άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

4.2. Γαπάλεο γηα ππεξεζίεο θαηλνηνµίαο

4.3. Γλψζεηο θαη δηπιψµαηα επξεζηηερλίαο

5. Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ( ηζζνινγηθφ θφζηνο 

λένπ πξνζσπηθνχ) 20% θαη έσο 30.000,00 € 

40%
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8. Υπνβνιή επελδπηηθώλ ζρεδίσλ/ Δηάξθεηα Υινπνίεζεο 

 

  εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ νξίδεηαη ε 

από 12/12/2019 έσο 31/3/2020. 

 

  πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

Απφθαζεο Έληαμεο. 

 

Τα ζηειέρε ηεο planO2 Ι Ε δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη επηζηεκνληθή γλψζε γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο ηδέαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. 

 


