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Πρόγραμμα «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Η Δράση στοχεύει στις υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να βελτιώσουν τον βαθμό 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών και της μετατροπής τους 
σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

2 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

Οι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση 
που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, 
επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» 

• το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
14 για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 

3 
Τομείς 
Προτεραιότητας 

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς 

της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

• αγροδιατροφικός τομέα, 

• 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 τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

4 
Επιδοτούμενες 
Δαπάνες 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

2. Εξοπλισμός:  

• Μηχανολογικός εξοπλισμός 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και 

ειδικά συστήματα πληροφορικής 

• Μεταφορικά μέσα έως 15.000 € 

• Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 € 

3. Άυλες δαπάνες έως 10% του προϋπολογισμού 

• Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 3.000 € / 

πιστοποιητικό και έως 9.000 € συνολικά  

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού έως 10.000 € 

4. Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση δε θα ξεπερνούν συνολικά 

τις 8.000 € 

• Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση έως 4.000 € για σύνταξη, 

υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού 

σχεδίου. 
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• Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης 

5. Ψηφιακή προβολή δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 7.000 € 

• Προβολή διαφημιστικού μηνύματος έως 1.000 € για προβολή 

διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και 

ιστοσελίδες 

• Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως 2.000 € για υπηρεσίες 

ψηφιακής προβολής  

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας έως 3.000 € για ανάπτυξη ιστοσελίδας  

• Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος έως 4.000 € για 

ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Οι δαπάνες που αφορούν τις κατηγορίες «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος» και «Εξοπλισμός» πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 60% του συνολικά 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

5 Π/Υ 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 
5.000.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 
σχεδίου ορίζεται σε 20.000 € και 285.000 € αντίστοιχα. 

Η δημόσια χρηματοδότησης ορίζεται σε 70% και η ιδιωτική συμμετοχή είναι 30%.   

6 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 
24 μήνες. 

7 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την 
καταληκτική ημερομηνία 30/04/2020 και ώρα 14:00. 

 
 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες 
τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους 
πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. 
 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.  
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