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Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Η ΔΡΑΣΗ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων, πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού προκειμένου να αναβαθμίσουν
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική
αγορά.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν
στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
i.
Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της
επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
ii.
Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν
τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
iii.
Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν
έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας
δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο
αδειοδότησης.
 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα 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, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως
ισχύει, Συνεταιρισμός]
 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από
100.000€ έως 600.000€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών είναι 45%.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων
ορίζεται η 12/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 14/06/2019.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
 επαγγελματικής χρήσης
 μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

έως 15.000€

Λογισμικά
Ιστοσελίδα
E-shop
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο
προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

έως 2.500€
έως 4.000€
έως
10.000€ ανά
πιστοποιητικό
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 52.000.000 € (Δημόσια
ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη) και κατανέμεται ως εξής:
Θεματική Ενότητα
Κατηγορία
Επιχειρήσεων
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Κατηγορία
Επιχειρήσεων
Συνολικός
Προϋπολογισμός

Μεταποίηση (€)

Τουρισμός (€)

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

22.000.000

20.000.000

Νέες & Υπο Σύσταση Επιχειρήσεις

5.500.000

4.500.000
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