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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

ΠΕΠ 2014-2020 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες 

αρχικών επενδύσεων, σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»  
 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης 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 (υπάρχει παράρτημα στον οδηγό με τις επιλέξιμες 
δραστηριότητες)   
β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ  

 

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης 
Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), 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).  
 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 
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). 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά): Από 18 Φεβρουαρίου 2020 έως 30 Απριλίου  2020 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 

 

 



 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

• Προϋπολογισμοί  έργων:  20.000€ - 285.000€ 

• Ποσοστό επιχορήγησης: 70%  

• Ιδιωτική συμμετοχή: 30% 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: 
 

 

• Να μην έχει ιδρυθεί η επιχείρηση πριν την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης 

• Να αποδείξουν οι δικαιούχοι ότι έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής 
συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.  

• Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση 

• Οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι της επιχείρησης να μην συμμετέχουν σε περισσότερες από μια (1) αιτήσεις 
χρηματοδότησης που υποβάλλονται στην παρούσα πρόσκληση 

• 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 

• Να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας 

• Να λειτουργήσουν 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 δεσμευτούν ότι η επιχείρηση που θα συσταθεί θα προσκομίσει, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε 
μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), 
παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για 
χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 
της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον 
δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος των νομικών ή φυσικών προσώπων που υποβάλλουν το επενδυτικό σχέδιο για 
σύσταση νέας επιχείρηση  απόφαση για ανάκτηση ενίσχυσης  

• Να μην έχουν επιβληθεί για τους ιδρυτές της επιχείρησης 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 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 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

 

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη 
ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και 
συνεπώς λόγο απόρριψης. 
 

 

 



 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:  
 

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

Α.2 Εξοπλισμός  

Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός  

 

Α.2.2 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα 

αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 

πληροφορικής 

 

Α.2.3 Μεταφορικά μέσα έως 15.000 € 

Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 € 

Α.3 Άυλες δαπάνες έως 10% 

Α.3.1 
Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – 

διαδικασιών 
έως 3.000 € / πιστοποιητικό και έως 9.000 € συνολικά 

Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 € 

 

Β.1 

 

Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση 
 

δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 8.000 €  

B.1.1  Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση 
 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 €  

Γ.1.1 Προβολή διαφημιστικού μηνύματος 
έως 1.000 € για προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε 

τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, 
Γ.1.2 Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως 2.000 € για υπηρεσίες ψηφιακής προβολής, 
Γ.1.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000 €  

Γ.1.4 
Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος 

έως 4.000 €   

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
πρόσκλησης  
 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
• Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 

40% της δημόσιας χρηματοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από 
αναγνωρισμένο ίδρυμα. 

• Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 
επένδυσης, θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους εννέα (9) 

μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του. 
 

 

28.01.2020 
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