
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Παρουσίαση Δράσεων  

• Ενίσχυση για την Ίδρυση Επιχειρήσεων, κατά Προτεραιότητα 

σε Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 



Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση 

υφιστάμενων επιχειρήσεων σε τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 



  

H Δράση έχει σκοπό την ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Στόχος της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων 

επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής 

τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. 

Ενίσχυση για τον εκσυχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων 



Προϋπολογισμός της Δράσης  

5.000.000€  
για το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Η δημόσια δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό  Ταμείο   Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

Εθνικούς Πόρους  



Επενδυτικά Σχέδια και Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 285.000 €  

Επιδότηση 70% για πολύ Μικρές , Μικρές και Mεσαίες 
επιχειρήσεις 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης της κρατικής ενισχύσης είναι ο Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) 

   



Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

Aγροδιατροφικός Τομέας  

Τομέας Τουρισμού- Πολιτισμού 

Τομέας Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών 
ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών  

Τομέας Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας  

Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών 

Τεχνολογιών  

 

Τομέας Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

 
Τομέας Tεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) 



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:   

 Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ») όπου: 

 
 δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την 

περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της πρόσκλησης, 
επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14. 
 

 το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14. 
 

 υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που 
αναλογεί τουλάχιστον στο 60% του συνόλου της 



Επιλεξιμότητα Επένδυσης 

- Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 22 Ιανουαρίου 
 

- Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με 
επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

 
- για την περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ενιαία επιχείρηση) 

απαιτείται να δηλωθεί ότι: 
 
Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα           
οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 

 



Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

Μηχανολογικός εξοπλισμός , Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα  

αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής  
  

Μεταφορικά μέσα  έως 15.000€  

Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000€  

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 9.000€

  

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000€  

Έως 
10% 
του Π/Υ 



Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης έως 
8.000€ 
 
 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση έως 4.000€  
 Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και 

καθοδήγησης  

Ψηφιακή προβολή έως 7.000€ 

 Προβολή διαφημιστικού μηνύματος έως 1.000€ 
 Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως 2.000€ 
 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000€ 
 Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος έως 4.000€ 



Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης 

Ηλεκτρονική υποβολή  

Ηλεκτρονική αίτηση 
συνοδευόμενη από τον 
φάκελο υποψηφιότητας στο 
www.ependyseis.gr/mis  
Προσοχή: κάθε 
επισυναπτόμενο έγγραφο θα 
πρέπει να έχει χωρητικότητα 
μέχρι 10MB 

Ημερομηνία Έναρξης 
Ηλεκτρονικής Υποβολής 

18/2/2020 έως 30/4/2020 

http://www.ependyseis.gr/mis


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ 
Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - 69150 

Κομοτηνή, Τηλ. 25310-72388 
e-mail: desmos@desm-os.gr 
Ιστοσελίδα: www.desm-os.gr 

ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 
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