
 

 

 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων 

έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία 
 

 
Η ΔΡΑΣΗ Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ 
επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων:  

 
 Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από 

την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 
  
 Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 

έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της 
επένδυσης.  

 Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 
1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης 
της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ 

 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο 
επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 15.000€ και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 
280.000€.  

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων 

δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 70% για 
τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.   

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 
 
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 
27/01/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.  



 

 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. (11/01/2021) 
 

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-
Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις)  

 

70% 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – 
Λογισμικά  

 
100% 

2.1  
Μεταφορικά Μέσα  

 Επαγγελματικής χρήσης  
 Μικτής/πολλαπλής 

χρήσης, έως εννέα (9) 
θέσεις  

Έως 20.000€. Εφόσον το νέο 
μεταφορικό μέσο είναι 

ηλεκτροκίνητο ή όχημα φυσικού 
αερίου (CNG) έως 25.000 ευρώ. 

2.3  
Λογισμικό  
 

 

2.4 Ιστοσελίδα/E-shop  
 

Έως: 
1.500€ για ιστοσελίδα 

6.000€ για e-shop 
 

3 Πιστοποίηση 
προϊόντων/υπηρεσιών  
 

Έως 5.000 / πιστοποιητικό 
 

4 Σύνταξη & παρακολούθηση 
επενδυτικού σχεδίου  
 

Έως 4.000€ 
 

5 Λειτουργικές Δαπάνες  
 

10% 
 

6 Μισθολογικό κόστος 
 
 
 
  

40% και 24.000€ 
Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000€.  

 
Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως 
ακολούθως :  
 κατά 60% δηλαδή μέχρι και 3.300.000€ για τα επιχειρηματικά που 

υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις  
 κατά 40% δηλαδή μέχρι και 2.200.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια 

που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.  

 


