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1. Σκοπός του προγράμματος 

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό-

αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της 

Δράσης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων 

και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και 

να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά 

προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης 

Εξειδίκευσης» (ΠεριφερειακήςRIS3), ήτοι: 

 στον αγροδιατροφικό τομέα, 

 στον τομέα Τουρισμού-Πολιτισμού, 

 στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και 

Καινοτόμων Υλικών, 

 στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας, 

 στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, 

 στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

2. Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Ενδιάμεσο 

Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 με τον παρακάτω συνολικό προϋπολογισμό: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(σε €) 

Περιφέρεια ΑΜΘ 10.000.000 

 

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

3. Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης, είναι: 

 υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται 

στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ») 

 που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του φορολογικού έτους 2017 και 

2018 

 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν 

τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  
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 επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ  

 Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 

07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση 

του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και 

λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να 

θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του 

μέσου όρου των εσόδων της διετίας2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές 

πωλήσεις. 

Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων: 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (π.χ. δημιουργία 

υποκαταστήματος, μεταφορά έδρας κ.λπ.), μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε 

ενίσχυσης (προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής). 

 Το επενδυτικό σχέδιο να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Πίνακα 

1«Κατηγορίες/υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και όρια προϋπολογισμού», 

κατηγορίες δαπανών του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σε ποσοστό 

τουλάχιστον 80%. Η χρήση των κατηγοριών δαπανών του άρθρου 18 

«Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και του άρθρου 19 

«Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» θα είναι 

συμπληρωματική και σε ποσοστό μικρότερο του 20%. 

 Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως 

ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των 

πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή 

έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης 

έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση 

των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας 

ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση αναφερόμενοι στις σχετικές 

διατάξεις. 

 Να  λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες  μορφές  

επιχειρήσεων  εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, 

Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως 

ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 

Ν.4308/2014. 

 Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης 

ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
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 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:«ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της πρόσκλησης. 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

 Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και 

ειδικότερα για: α.Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 

πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) β.Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι). 

 Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην 

οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, 

και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών 

μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση 

να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014. 

 Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση 

χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν 

προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής 

του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα 

μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου 

αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο 

οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 

πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017). 

 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης.  

 Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον 

σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη 

δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς 

χρηματοδότηση. 

 Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για 

τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν 
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εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν 

παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική 

δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω 

ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το 

αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης. 

 Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων 

στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα 

προκήρυξη. 

 

Επισημαίνεται ότι:  

 

 Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η 

αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό 

σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 

ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 

εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας 

επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 

σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 

διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 

διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν 

σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 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). 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση 

μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου 

και συνεπώς λόγο απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται κάθε αρχική επένδυση 

του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτούμενη ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο προκειμένου να προσαρμόζεται αντίστοιχα το ποσοστό 

ενίσχυσης εφόσον απαιτείται. 
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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 ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και κατά συνέπεια 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)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα, 

δ)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα, 

ε)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα, 

στ)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών, 

ζ)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη 

συναφή υποδομή, 

η)επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις 

υποδομές ενέργειας, 

θ)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. 

 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι 

αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία (α) έως (θ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν 

ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας της παρούσας 

πρόσκλησης, ο κανονισμός ΕΕ 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται 

στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής 

διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους 

τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 651/2014 δεν 

τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 651/2014.Ιδιαιτέρως 

τονίζεται ότι ο Καν. (ΕΕ) 651/2014 δεν εφαρμόζεται:  

α)στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου, 

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

προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στις 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, 

γ)στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την προτίμηση ή υποχρέωση χρήσης εγχώριων 

προϊόντων ή υπηρεσιών αντί των εισαγομένων. 
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5. Ένταση Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή 

 

Η χρηματοδότηση καλύπτει έως 55% των επιλέξιμων δαπανών. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανά άρθρο και μέγεθος επιχείρησης για 

το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι: 

 

Άρθρο Κανονισμού 651/2014 Ποσοστό ενίσχυσης 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις 

14 «Περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις» 

έως 55% έως 45% 

18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜΜΕ» 

έως 50% 

19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ 

σε εμπορικές εκθέσεις» 

έως 50% 

Πίνακας 1 Ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ανά άρθρο του ΕΚ 651/2014 και κατηγορία επιχείρησης 

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης (ποσοστό ενίσχυσης), σε όρους παρούσας 

αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω 

αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014. 

 

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 επενδυτικού σχεδίου.  Ο δυνητικός δικαιούχος 

(επιχείρηση) για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής 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. 

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 
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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. 

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο 

Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό 

του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων όταν αφορά τις ίδιες 

προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. 

6. Ύψος Επένδυσης.  

 

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 

σχεδίου ορίζεται σε 60.000 € και 800.000 € αντίστοιχα.  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου (Κανονισμός 

ΕΕ651/2014). Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου για δημόσια χρηματοδότηση 

προϋπολογισμού από την επιχείρηση (δικαιούχο), είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό 

υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις κατηγορίες/υποκατηγορίες 

επιλέξιμων δαπανών του ακόλουθου Πίνακα:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α ΑΡΘΡΟ 14 Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις  τουλάχιστον 80% 

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 20.000 ευρώ 
 

Α2.4 Λοιπός εξοπλισμός  έως 10.000 €  

Α.3.         ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                έως 10%                                                                                           

3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού    

Α3.1 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 10.000 € / πιστοποιητικό  

Α3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 € 

Β 
ΑΡΘΡΟ 18Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ΜΜΕ έως 30.000 € 

Β.1  Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση   

B.1.1  Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση  α)  από 4.000 € έως 10.000 €  

Β.1.2  Δαπάνες μελετών-συμβουλευτικής 
β)δεν θα ξεπερνούν τις 2.500 € ανά 

μελέτη και συνολικά τις 6.000 € 

 ΑΡΘΡΟ 19 Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε 

εμπορικές εκθέσεις 
 

Γ.1  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 6.000€  

Πίνακας 2 Επιλέξιμες δαπάνες 

http://www.plano2.gr/


«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων»  

Έως 55% Επιδότηση για έργα από 60.000€ και 800.000€ 

 

 

planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

Γ. Γεννηματά 61-63, 

Καλαμαριά 

TK 551 35, Θεσσαλονίκη   

 

Τηλ:  (+30)2311 821025  

φαξ: (+30)2311 821026 

Website: www.plano2.gr 

Email:    info@plano2.gr 

 

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  του επενδυτικού σχεδίου, τόσο 

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

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

σε τουλάχιστον 80% 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 60.000 ευρώ. 

7. Υποβολή επενδυτικών σχεδίων/ Διάρκεια Υλοποίησης 

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 

18/02/2020 με καταληκτική ημερομηνία στις 27/05/2020. 

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. 

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) πρέπει 

να έχουν εκδοθεί το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

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. 
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8. Αξιολόγηση – ένταξη επενδυτικών έργων 

 

Με το πέρας των ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και του 

ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ορισθείσας 

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 

βαθμολογία τουλάχιστον 50% της μέγιστης και να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα 13 της προκήρυξης.  

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. 

 

http://www.plano2.gr/

