
 

 

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας 
 

 
Η ΔΡΑΣΗ Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών 

υφιστάμενων, νέων ή υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται / θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ Καλαμάτας και 
συγκεκριμένα στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του 
εκσυγχρονισμού τους. 

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα επιλέξιμοι φορείς είναι οι ακόλουθες κατηγορίες: 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 
έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις και 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις 

 -Β.1 Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία 
των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν 
ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες : 

 Το σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Καλαμάτας.  

 Να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της πρότασης για 
τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις. 

 Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ και ατομικές επιχειρήσεις. 

 Να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή 
επαγγελματικό χώρο.  

  



 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
Κατηγορία 

Επιχείρησης 
Ελάχιστος 

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Μέγιστος 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Ένταση 
Ενίσχυσης 

Α – Υφιστάμενες 
Επιχειρήσεις 

10.000,00€ 50.000,00€ 60% 

Β.1 – Νέες 
Επιχειρήσεις 

10.000,00€ 50.000,00€ 60% 

Β.2 - Υπό 
σύσταση 

επιχειρήσεις 

10.000,00€ 60.000,00€ 70% 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
1.  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 65% 
2.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  80% 
2.1  Μηχανήματα – εξοπλισμός  

2.2  Μεταφορικά Μέσα 25%  
και έως 15.000€ 

3.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  40% 

3.1  Λογισμικό 10% 
και έως 5.000€ 

3.2  Ιστοσελίδα Έως 2.500€ 
3.3  E-Shop  Έως 4.000€ 

4.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

30% 
έως 5.000€/πιστοποιητικό 

5.  ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ 10% 
και έως 5.000€ 

6.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10% 

6.1  
Δαπάνες εκπόνησης μελέτης 
προετοιμασίας και υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης 

Έως 1.000€ 

6.2  Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων 
μελετών – μελετών μηχανικού Έως 5.000€ 

6.3  Δαπάνες υπηρεσιών παρακολούθησης 
επενδυτικού σχεδίου Έως 2.500€ 

7. 
ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

40% 

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10% 
και έως 5.000 € 

 
 



 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται από 23/06/2021 
έως και 03/09/2021.  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση 

Ένταξης.  

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της πρόσκλησης. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 

940.000€. Εκ των οποίων 600.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών 
προτάσεων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και 340.000€ χρηματοδοτήσεις 
επενδυτικών προτάσεων υπό σύσταση επιχειρήσεων. 


