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Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας
Η ΔΡΑΣΗ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υφιστάμενων, νέων και υπό
σύσταση) που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ενίσχυση στοχεύει:
 Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των
επιχειρήσεων και των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
 Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα.
 Στη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις
νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την
χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών
στις νέες τεχνολογίες.
 Στην εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών και του προσωπικού των
επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους.
 Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:



Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
Υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το
επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της
επενδυτικής πρότασης
 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός) και ατομικές
επιχειρήσεις
 Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού
δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000€ έως 300.000€.

Υποβολές από 2/4/2019 έως 30/9/2019

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η επιδότηση ανέρχεται σε 60%.

Μόνο για τις υπό σύσταση και τις νέες επιχειρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα
επιδοτούνται με 100%. Αφορά ενοίκια επαγγελματικού χώρου & Λοιπές
λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες ως το συνολικό ποσό των
12.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνολικός προϋπολογισμός
7.800.000€.

Δημόσιας

Δαπάνης

της

πρόσκλησης

είναι

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις
κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω.
Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Δαπάνες προσωπικού
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση
Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
επιχειρήσεων
7. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση)
8. Προμήθεια αναλώσιμων
9. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης πρωτότυπου
προιόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης.
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