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Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη
Η ΔΡΑΣΗ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή
κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων
επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα
προϊόντα/υπηρεσίες.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι:
 υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:
α) θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί
μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ
β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
 Να δεσμεύονται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν υποβάλλεται από
δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 Να διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής
συμμετοχής.
 Η

επιχείρηση

θα

εγκατασταθεί

στην

Περιφέρεια

Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης
 Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση,
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός]
 Η επιχείρηση θα προσκομίσει παραχώρηση χρήσης ή μισθωτήριο
συμβόλαιο για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι ετών, ενώ σε
περίπτωση ανέγερσης κτιρίου τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού
σχεδίου ορίζεται σε 20.000€ και 285.000€ αντίστοιχα.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 70% και η
Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 18-02-2020
έως και 30-04-2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α.1
Α.2

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος
Εξοπλισμός

Α.2.1

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Α.2.2

Α.2.3

Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ /
Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά
συστήματα πληροφορικής
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 – έως
3.000€
/
διαδ-κασιών
πιστοποιητικό και έως
9.000€ συνολικά

Α.3.2

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Β.1

Συμβουλευτική,
καθοδήγηση

B.1.1

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

έως 10.000€

υποστήριξη

και Οι δαπάνες δε θα
ξεπερνούν συνολικά τις
8.000€
Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση
4.000€
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Β.1.2

Λοιπές
δαπάνες
συμβουλευτικής,
υποστήριξης και καθοδήγησης

Γ.1

Ψηφιακή προβολή

Οι δαπάνες δε θα
ξεπερνούν συνολικά τις
7.000€

Γ.1.1

Προβολή διαφημιστικού μηνύματος

τα 1.000€

Γ.1.2

Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής

τις 2.000€

Γ.1.3

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

τις 3.000€

Γ.1.4

Ανάπτυξη/διαχείριση
καταστήματος

ηλεκτρονικού τις 4.000€

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου
θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης Α.1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος» και Α.2 «Εξοπλισμός» να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60% του συνολικά
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε μπορεί να υπερβαίνει τους
24 μήνες.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης,
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€.
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