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Σκοπός της δράσης αποτελεί η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών 
επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 
παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση 
γνώσης. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου 
δυναμικού. 

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς 
προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»: 

 Αγροδιατροφή 
 Τουρισμός της εμπειρίας 
 Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον & Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας ΤΠΕ 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υπό σύσταση, Νέες και Υφιστάμενες, πολύ Μικρές και μικρές 
Επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου. 

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 
ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000€.  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή η 11/02/2022. Τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 
30/6/2023. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό ενίσχυσης περιγράφεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000€ κ η περίοδος 
υποβολής ξεκινά από 23/02/2022 έως 15/04/2022.  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 

35% 
75% 

2 
Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματων 
& εξοπλισμού 

3 Λογισμικά & υπηρεσίες λογισμικού 

4 
Προμήθεια Μεταφορικού μέσου επαγγελματικής 
χρήσης ως 15.000€ 

5 
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης 
(<1500€/είδος) 5.000€ 

6 
Μισθολογικό κόστος 
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 60% 100% 

7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30% 

 
 
 

75% 

8 Εκπαίδευση προσωπικού/εταίρου 20% 

9 Δαπάνες προβολής – προώθησης - δικτύωσης 20% 

10 
Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης 
επενδυτικού σχεδίου 3.000€ 

11 Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης 40% 

12 Προμήθεια αναλωσίμων & α’ υλών 10% 

13 

Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και 
πιστοποίησης πρωτοτύπου 
προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλισης ποιότητας 30%  

http://www.plano2.gr/

