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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ	

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Ε.Σ.Π.Α.	2014-2020	

«ΙΔΡΥΣΗ	ΝΕΩΝ	ΚΑΙ	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ	ΠΟΛΥ	ΜΙΚΡΩΝ,	ΜΙΚΡΩΝ	ΚΑΙ	
ΜΕΣΑΙΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»	

	

Προκήρυξη	 της	 Περιφέρειας	 Κεντρικής	 Μακεδονίας	 καλεί	 τους	 ενδιαφερόμενους	 να	 συμμετάσχουν	 στο	
πρόγραμμα:	

«Ίδρυση	νέων	και	εκσυγχρονισμός	υφιστάμενων	πολύ	μικρών,	μικρών	και	μεσαίων	επιχειρήσεων	
μεταποίησης	και	τουρισμού»	

	

ΣΤΟΧΟΣ	ΤΗΣ	ΔΡΑΣΗΣ	

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.	
 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	

Στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 δράσης	 είναι	 δυνατό	 να	 χρηματοδοτηθεί	 αποκλειστικά	 η	 αρχική	 επένδυση	 για	
ίδρυση	νέας	επιχείρησης	ή	η	αρχική	επένδυση	υφιστάμενης	επιχείρησης.	 Ειδικότερα	για	 τις	περιπτώσεις	
των	υφιστάμενων	επιχειρήσεων	το	επενδυτικό	σχέδιο	θα	πρέπει	να	αφορά	την	επένδυση	σε	ενσώματα	και	
άυλα	στοιχεία	 ενεργητικού	σχετικά	με	 τη	δημιουργία	 νέας	 επιχειρηματικής	 εγκατάστασης	ή	 την	 επέκταση	
της	 δυναμικότητας	 υφιστάμενης	 επιχειρηματικής	 εγκατάστασης,	 τη	 διαφοροποίηση	 της	 παραγωγής	 μιας	
επιχειρηματικής	εγκατάστασης	σε	προϊόντα	που	δεν	έχουν	παραχθεί	ποτέ	σε	αυτή	ή	τη	θεμελιώδη	αλλαγή	
του	συνόλου	της	παραγωγικής	διαδικασίας	υφιστάμενης	επιχειρηματικής	εγκατάστασης.	Δικαιούχοι	είναι:	

• πολύ	μικρές,	μικρές	και	μεσαίες	επιχειρήσεις,		
• υπό	 ίδρυση	 επιχειρήσεις	 (έναρξη	 μετά	 την	 19.02.2019)	 και	 να	 διαθέτουν	 τον	 επιλέξιμο	 ΚΑΔ	 της	

επένδυσης,	πριν	την	πρώτη	εκταμίευση	της	επιχορήγησης.	
• νέες	 επιχειρήσεις	 (έναρξη	 μετά	 την	 01.01.2016)	 οι	 οποίες	 μέχρι	 την	 19.02.2019	 διέθεταν	 έναν	

τουλάχιστον	επιλέξιμο	ΚΑΔ.	
• υφιστάμενες	επιχειρήσεις	 (έναρξη	πριν	 την	01.01.2016)	οι	οποίες	μέχρι	 την	19.02.2019	διέθεταν	έναν	

τουλάχιστον	επιλέξιμο	ΚΑΔ.	

	

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

§ να	δραστηριοποιούνται	ή	να	δραστηριοποιηθούν	στην	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	
§ το	προτεινόμενο	επενδυτικό	σχέδιο	να	αφορά	σε	έναν	τουλάχιστον	από	τους	επιλέξιμους	ΚΑΔ	
§ να	 δηλώσουν	ως	 τόπο	 για	 την	 υλοποίηση	 των	 ενεργειών	 της	 παρούσας	 δράσης	 αποκλειστικά	 την	

Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	
§ να	 έχουν	 ή	 να	 δεσμευτούν	 ότι	 θα	 έχουν	 την	 ιδιότητα	 της	 Πολύ	 Μικρής,	 Μικρής	 ή	 Μεσαίας	

Επιχείρησης	όπως	ορίζεται	στη	Σύσταση	2003/361/ΕΚ	
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§ να	λειτουργούν	ή	να	δεσμευτούν	ότι	θα	λειτουργούν	νόμιμα	διαθέτοντας	την	κατάλληλη,	σύμφωνα	
με	την	κείμενη	νομοθεσία,	άδεια	λειτουργίας	

§ 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]	και	να	τηρούν	απλογραφικά	
ή	διπλογραφικά	βιβλία	του	ν.4308/2014.	

§ να	 μπορούν	 να	 αποδείξουν	 ότι	 διαθέτουν	 τουλάχιστον	 το	 60%	 της	 απαιτούμενης	 ιδιωτικής	
συμμετοχής	του	προτεινόμενου	επενδυτικού	σχεδίου	

§ να	μη	βρίσκονται	υπό	πτώχευση,	εκκαθάριση	ή	αναγκαστική	διαχείριση	
§ να	μην	αποτελούν	προβληματικές	επιχειρήσεις	
§ να	 μην	 εκκρεμεί	 σε	 βάρος	 τους	 ανάκτηση	 ενίσχυσης	 κατόπιν	 προηγούμενης	 αποφάσεως	 της	

Επιτροπής	
§ να	 μην	 έχουν	 επιβληθεί	 στην	 επιχείρηση	 πρόστιμα	 τα	 οποία	 έχουν	 αποκτήσει	 τελεσίδικη	 και	

δεσμευτική	ισχύ,	για	παραβάσεις	εργατικής	νομοθεσίας	και	ειδικότερα	για:	a)	Παράβαση	«υψηλής»	
ή	 «πολύ	 υψηλής»	 σοβαρότητας	 (3	 πρόστιμα/	 3	 έλεγχοι),	 b)	 Αδήλωτη	 εργασία	 (2	 πρόστιμα/	 2	
έλεγχοι)	

§ να	 τηρούν	 τη	 νομοθεσία	 περί	 υγείας	 και	 ασφάλειας	 των	 εργαζομένων	 και	 πρόληψης	 του	
επαγγελματικού	κινδύνου	

§ να	 μην	 έχουν	 προβεί	 σε	 μετεγκατάσταση	 στην	 επιχειρηματική	 εγκατάσταση	 στην	 οποία	 θα	
πραγματοποιηθεί	η	αρχική	επένδυση	για	την	οποία	ζητείται	η	ενίσχυση,	και	να	δεσμεύονται	ότι	δεν	
θα	το	πράξουν	εντός	μέγιστης	περιόδου	δύο	ετών	μετά	την	ολοκλήρωση	της	αρχικής	επένδυσης	

§ να	δεσμευτούν	ότι	οι	δαπάνες	που	περιλαμβάνονται	στην	συγκεκριμένη	αίτηση	χρηματοδότησης	δεν	
έχουν	 χρηματοδοτηθεί,	 ενταχθεί	 και	 δεν	 θα	 υποβληθούν	 προς	 έγκριση	 χρηματοδότησης	 σε	 άλλο	
πρόγραμμα	που	χρηματοδοτείται	από	εθνικούς	ή	κοινοτικούς	πόρους	

§ να	 διαθέτουν	 ή	 να	 δεσμευτούν	 με	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 Νόμιμου	 Εκπροσώπου	 ότι	 μέχρι	 την	
ολοκλήρωση	της	επένδυσης	θα	μεριμνήσουν	για	τις	κατάλληλες	υποδομές	και	υπηρεσίες	με	σκοπό	
την	ελαχιστοποίηση	των	εμποδίων	και	τη	διευκόλυνση	της	πρόσβασης	σε	αυτές	

§ Να	μην	συντρέχουν	λόγοι	αποκλεισμού	του	άρθρου	40	του	Ν.	4488/2017(Α137/13.09.2017)	
§ Να	υποβάλλουν	μία	και	μοναδική	επενδυτική	πρόταση	ανά	Α.Φ.Μ.	
§ Η	σχεδιαζόμενη	πράξη	πρέπει	να	πληρεί	τον	χαρακτήρα	κινήτρου	και	για	τον	σκοπό	αυτό	δεν	πρέπει	

να	έχει	γίνει	έναρξη	εργασιών	για	το	έργο	ή	τη	δραστηριότητα	πριν	την	υποβολή	γραπτής	αίτησης	
ενίσχυσης.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	 το	σύνολο	 του	 επενδυτικού	σχεδίου	 καθίσταται	μη	 επιλέξιμο	
προς	χρηματοδότηση.	

§ να	υποβάλλουν	επενδυτικό	σχέδιο,	καθώς	και	το	σύνολο	των	αναγκαίων	στοιχείων,	δικαιολογητικών	
και	εντύπων,	όπως	ορίζονται	από	την	παρούσα	προκήρυξη	

§ για	τις	υπό	σύσταση	επιχειρήσεις	δεν	μπορεί	ο	ίδιος	μέτοχος	να	συμμετέχει	σε	παραπάνω	από	ένα	
(1)	επενδυτικό	σχέδιο.	

	

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ	ΤΟΜΕΙΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	

Ενισχύονται	κατά	προτεραιότητα	οι	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	στους	τομείς	προτεραιότητας	της	
στρατηγικής	 έξυπνης	 εξειδίκευσης	 RIS3	 της	 Περιφέρειας	 Κεντρικής	 Μακεδονίας	 	 και	 ειδικότερα	 στους	
ακόλουθους	 παραγωγικούς	 κλάδους	 της	 οικονομίας:	 Τουρισμός,	 Αγροδιατροφικός	 Τομέας,	 Δομικά	 υλικά,	
Ένδυση	 –	 Κλωστοϋφαντουργία,	 Τεχνολογίες	 Πληροφορικής	 και	 Επικοινωνιών,	 Τεχνολογίες	 Ενέργειας,	
Τεχνολογίες	Περιβάλλοντος,		Μεταφορές	και	Εφοδιαστική	Αλυσίδα.		
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΩΝ	

Η	 Δημόσια	 Δαπάνη	 της	 Δράσης,	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 Πρόσκλησης,	 εκτιμάται	 ότι	 θα	 ανέλθει	 σε	
52.000.000	€.	Η	δημόσια	δαπάνη	συγχρηματοδοτείται	από	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	
(ΕΤΠΑ)	και	από	Εθνικούς	Πόρους.	

Το	 σύνολο	 του	 επιχορηγούμενου	 προϋπολογισμού	 του	 κάθε	 επενδυτικού	 σχεδίου	 (δημόσια	 δαπάνη	 και	
ιδιωτική	συμμετοχή)	μπορεί	 να	κυμαίνεται	από	100.000,00€	έως	600.000,00€.	 Τα	ποσοστά	ενίσχυσης	 των	
επενδυτικών	σχεδίων	για	 το	σύνολο	 των	επιλέξιμων	δαπανών	 τους	στο	πλαίσιο	 της	παρούσας	αναλυτικής	
πρόσκλησης	είναι	έως	45%	Δημόσια	Επιχορήγηση	και	τουλάχιστον	55%	Ιδιωτική	συμμετοχή,	αντίστοιχα.			
	

ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΡΓΩΝ	

Η	διάρκεια	υλοποίησης	των	εγκεκριμένων	έργων	ορίζεται	σε	εικοσιτέσσερις	(24)	μήνες	από	την	ημερομηνία	
έκδοσης	της	απόφασης	ένταξης	του	επιχειρηματικού	σχεδίου.	Έργο	τουλάχιστον	ίσο	με	το	25%	του	εκάστοτε	
εγκεκριμένου	 επιχορηγούμενου	 προϋπολογισμού	 της	 επένδυσης,	 θα	 πρέπει	 να	 έχει	 ολοκληρωθεί	 στους	
πρώτους	έξι	(6)	μήνες	μετά	την	έκδοση	της	απόφασης	ένταξης	και	η	επιχείρηση	θα	πρέπει	να	έχει	υποβάλει	
σε	ηλεκτρονική	 και	 έντυπη	μορφή	Αίτημα	 επαλήθευσης	 –	πιστοποίησης	 το	οποίο	θα	συνοδεύεται	από	 τα	
απαραίτητα	δικαιολογητικά,	για	αντίστοιχες	του	ανωτέρω	ποσοστού	δαπάνες.			
	

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	

Στο	πλαίσιο	 της	παρούσας	δράσης	 είναι	 δυνατό	 να	 χρηματοδοτηθεί	αποκλειστικά	η	αρχική	 επένδυση	 για	
ίδρυση	νέας	επιχείρησης	ή	η	αρχική	επένδυση	υφιστάμενης	επιχείρησης.	Ειδικότερα	για	τις	περιπτώσεις	των	
υφιστάμενων	επιχειρήσεων	το	επενδυτικό	σχέδιο	θα	πρέπει	να	αφορά	την	επένδυση	σε	ενσώματα	και	άυλα	
στοιχεία	 ενεργητικού	 σχετικά	 με	 τη	δημιουργία	 νέας	 επιχειρηματικής	 εγκατάστασης	 ή	 την	 επέκταση	 της	
δυναμικότητας	 υφιστάμενης	 επιχειρηματικής	 εγκατάστασης,	 τη	 διαφοροποίηση	 της	 παραγωγής	 μιας	
επιχειρηματικής	 εγκατάστασης	 σε	 προϊόντα	 που	 δεν	 έχουν	 παραχθεί	 ποτέ	 σε	 αυτή	 ή	 τη	 θεμελιώδη	
αλλαγή	του	συνόλου	της	παραγωγικής	διαδικασίας	υφιστάμενης	επιχειρηματικής	εγκατάστασης.	

Οι	επιλέξιμες	κατηγορίες	δαπανών	είναι	οι	εξής:	

1. Κτίρια,	εγκαταστάσεις	και	περιβάλλων	χώρος.	
2. Μηχανήματα	–	Εξοπλισμός:	Μηχανήματα	–	Εξοπλισμός	&	Μεταφορικά	μέσα	επαγγελματικής	χρήσης	

ή/και	μικτής/πολλαπλής	χρήσης,	έως	εννέα	(9)	θέσεων	(έως	15.000€).	
3. Λογισμικά:	Λογισμικό,	Ιστοσελίδα	(έως	2.500€),	E-Shop	(έως	4.000€)	
4. Πιστοποίηση	Προϊόντων	 -	Υπηρεσιών	–	Διαδικασιών	 (εκτός	αυτών	που	είναι	υποχρεωτικές	από	 το	

Νόμο	προκειμένου	να	εκδοθεί	άδεια	λειτουργίας)	(έως	10.000€/πιστοποιητικό).	

Ως	 ημερομηνία	 έναρξης	 επιλεξιμότητας	 δαπανών	 ορίζεται	 η	 ημερομηνία	 της	 υποβολής	 της	 αίτησης	
ενίσχυσης	(Κανονισμός	ΕΕ	651/2014).	
	

ΥΠΟΒΟΛΗ	–	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	–	ΕΝΤΑΞΗ	–	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	

Η	 ημερομηνία	 έναρξης	 ηλεκτρονικής	 υποβολής	 των	 αιτήσεων	 χρηματοδότησης	 επιχειρηματικών	 σχεδίων	
ορίζεται	η	12.03.2019	με	καταληκτική	ημερομηνία	αυτή	της	14.06.2019.		

Οι	ενισχυόμενες	αιτήσεις	χρηματοδότησης	προκύπτουν	με	βάση	τη	σειρά	βαθμολογικής	κατάταξης	και	μέχρι	
εξαντλήσεως	των	διαθέσιμων	πόρων	(συμπεριλαμβανομένης	της	προσαύξησης	κατά	ποσοστό	20%).		

 
Χατζηκωνσταντίνου	Ζ.	Κωνσταντίνος	
Διπλ.	Μηχανολόγος	Μηχανικός,	MSc,	MBA	


