
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  27/01/2020 
 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» του Ε.Π. ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2014-
2020). 
  
Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Δικαιούχοι είναι: 
  Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που έχουν κλεισμένες τις 

διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018. 
  Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από 

τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 
  Το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 

  
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση 
υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση 
σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, 
ή 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. 
 
Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί 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. 
 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000,00 
€ έως 800.000,00 €.  



 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 
 
Ποσοστά ενίσχυσης 

 Άρθρο 14 Κανονισμού 651/2014 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: 55% (για Μικρές 
& Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) & 45% (για Μεσαίες). 

 Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»: 50%  
 Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»: 50% 
 
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών:  
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Προϋπολογισμός Δράσης: Σύνολο: 10 εκατ. € (δημόσια δαπάνη) 



 

 

Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  18-02-2020 έως 27-05-2020. 
  
Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών 
προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ 
Ξάνθης – Καβάλας. 
 
 


