Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία
Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» αφορά
στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων
υπηρεσιών.
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της
εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με
υφιστάμενα / διαφοροποιημένα-νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες
όσο και σε νέες αγορές.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους
εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον διέθεταν πριν από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018
 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα
διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
 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]
 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας
 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από
15.000€ έως 300.000€.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών τους είναι 65%.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 15/06/2020
έως και 31/12/2020.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μηχανολογικός, Eργαστηριακός
εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού
Ελέγχου
Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό
Ενέργειες σχεδιασμού και
πιστοποίησης
προϊόντων - Ενέργειες ποιότητας /
πιστοποίησης διαχειριστικών
συστημάτων
Πνευματική ιδιοκτησία –
Ευρεσιτεχνίες –
Μεταφορά τεχνογνωσίας
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας
σε
αγορές – στόχους
Ενέργειες Τεχνικής και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
Μισθολογικό κόστος νέου
προσωπικού, με
χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98
ΚΑΝ ΕΕ
1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕΔ*

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

50%
30%

60%

50%
40%
80%

20% και έως 20.000€

20%
30.000€ και μέχρι
δυο (2)
ΕΜΕ*

Η κατανομή του προϋπολογισμού θα πρέπει να τηρεί την εξής σχέση:
(3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ)

