
 

 

 
 

 Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ Η δράση αναφέρεται στην ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση 

προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 

(εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων). Η Δράση αφορά στη 

δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν 

καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.  

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

 
Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που θα 

διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της 

επιχορήγησης και θα πραγματοποιήσουν δαπάνες στην ΠΒΑ.  

 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

παρούσας δράσης, είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με 

μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: 

Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, 

Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Πλοίων Αναψυχής(Ν.Ε.Π.Α), που θα εδρεύουν στην ΠΒΑ.  

 

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν:  

(α) νομικά πρόσωπα ή  

(β) φυσικά πρόσωπα,  

και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:  

 

 Nα συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας 

υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,  

 

 Να έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση 

προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης:  

 καινοτομικών ιδεών ή  

 μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής 

γνώσης / τεχνογνωσίας ή  

 καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική 

διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών  

 



 

 

 Nα έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή 

κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ 

κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας 

επιχορήγησης.  

 

Επιπρόσθετα των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, οι επιλέξιμοι 

δυνητικοί δικαιούχοι (υπό σύσταση επιχειρήσεις), θα πρέπει να πληρούν 

αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 

1. Η υποβαλλόμενη πρόταση να εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), της Πρόσκλησης.  

2. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγκατάσταση και να υλοποιήσουν το 

επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

3. Η επιχείρηση είναι υπό σύσταση  

4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) να προσκομίσουν κατά την υποβολή 

της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής 

Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του 

προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.  

5. Η υπό σύσταση επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση  

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.  

Στα έργα που η ένταση της ενίσχυσης φτάσει το 70% ο μέγιστος 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός περιορίζεται στο μέγιστο των 285.000€, ώστε 

η ενίσχυση να μην υπερβεί το όριο του Deminimis.  

 

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των 

επιλέξιμων δαπανώντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για 

τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου 

ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση) η ένταση της ενίσχυσης δύναται να 

ανέλθει στο 70%.  

Η ενίσχυση δεν δύναται και σε καμία περίπτωση να υπερβεί το όριο των 

200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013.  

 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Από 19/12/2019 έως 11/9/2020  

 



 

 

 
 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 

ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

Ο ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού   
1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 60% 
1.2 Μηχανήματα - εξοπλισμός 90% 
1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 100%  

(έως 50.000€) 
1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της 

χρήσης ΤΠΕ 
50% 

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  15%  

(έως 15.000€) 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20% 

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 

30% 
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος 
νέου προσωπικού) 

30.000,00 € 

και μέχρι δύο 

ΕΜΕ (νέες) 

6. Λειτουργικές δαπάνες 10% 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση 

Ένταξης  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 

2.500.000 €.  


