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«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων 
έρευνας και τεχνολογίας/ Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας 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.. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και 
υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 

2 Δικαιούχοι 

Οι Δικαιούχοι της Δράσης  είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, 
μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). 

3 
Βασικές 
Προϋποθέσεις  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθες:    

1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας.   

2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) .  

3. Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας 
δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

4. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή 
Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.  

5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας 
την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.  

6. 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,  

• Ετερόρρυθμη Εταιρία,   

• Ι.Κ.Ε,   

• Ατομική Επιχείρηση,   

• Ν.Ε.Π.Α.,   

• Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,   

• Συνεταιρισμός  

• Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.  
7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.   
8. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.   
9. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 
πρόσκλησης.  

10. Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

11. 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 
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των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

4 
Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-
Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις) (Έως 70% του προϋπολογισμού) 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός-Λογισμικά (Έως 100% του προϋπολογισμού) 

• Μηχανήματα - Εξοπλισμός   

• Μεταφορικά μέσα (Έως 20.000 ευρώ. Εφόσον το νέο μεταφορικό μέσο 
είναι ηλεκτροκίνητο ή όχημα φυσικού αερίου (CNG) έως 25.000 
ευρώ.) 

• Λογισμικά-Υπηρεσίες Λογισμικού  

• Ιστοσελίδα/E-shop (Έως 1.500€ για ιστοσελίδα, έως 6.000€ για e-shop) 

3. Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών  (Έως 5.000€/πιστοποιητικό) 

4. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (Έως 4000€) 

5. Λειτουργικές Δαπάνες (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 
1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) (Έως 10% του 
προϋπολογισμού) 

6. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, 
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) (Έως 40% του 
προϋπολογισμού και 24.000€ Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ) 

5 Π/Υ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 

15.000€ έως 280.000€. 

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.  

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και ο συνολικός διαθέσιμος 

προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 5.500.000€.  

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, εκτιμάται ότι 

θα ανέλθει σε 5.500.000€ εκ των οποίων τα 1.000.000 € αντιστοιχούν σε 

επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής 

Μακεδονίας.( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ), και τα 

1.500.000 € ευρώ θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την 

επένδυση τους σε περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Καστοριά, την 

Φλώρινα και τα Γρεβενά. 

Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν σε 

περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) και για τα σχέδια που θα 
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υποβληθούν σε περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω 

περιοχές να επιδοτηθούν από τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης και το 

αντίστροφο. 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.  

Επισημαίνεται ότι, ο επιμέρους προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί 

μεταξύ των δύο κατηγοριών, εφόσον στη μια κατηγορία η ζήτηση υπερκαλύπτει 

την διαθέσιμη Δ.Χ. και στην άλλη το αντίστροφο.  

6 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.   

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος 
επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης, διαστήματος εντός του οποίου 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. Σημειώνεται ότι το αίτημα θα γίνεται δεκτό εφόσον 
από τις υποβληθείσες εγκεκριμένες/επιλέξιμες δαπάνες πιστοποιηθεί ποσοστό 
τελικώς ίσο ή μεγαλύτερο του 20% επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

7 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τις 27/01/2021 έως τις 09/04/2021. 

 
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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