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Ανακοινώθηκε η 5η πρόσκληση «Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local 
markets» στα πλαίσια του προγράμματος  Interreg –V-A- Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020 με διαθέσιμο 
προϋπολογισμό 10.000.000€. 

Σκοπός  

Σκοπός είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές των 
συνόρων των δύο χωρών και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφιστάμενων ή 
νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων της περιοχής σε νέες καινοτόμους αγορές, πέρα των τοπικών ορίων 
μέσω  δημιουργίας  εταιρικών ενώσεων.  

Κάθε πρόταση θα πρέπει να αφορά σε συνεργασία τουλάχιστον μίας  επιχείρησης  από κάθε χώρα που 
δραστηριοποιείται σε επιλέξιμους ΚΑΔ. Προτείνεται η δημιουργία ένωσης από εταιρείες που 
σχετίζονται  και αλληλοσυμπληρώνονται ως προς την παραγωγή του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας, 
δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο τομέα (επεξεργασίας, χονδρικής, τεχνικής υποστήριξης 
κ.ά.) αλλά τουλάχιστον μία εξ αυτών να δραστηριοποιείται στην παραγωγή. 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν  στην αύξηση των εξαγόμενων προϊόντων και  στην 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Περιοχές εφαρμογής του μέτρου:                  

Ελλάδα Βουλγαρία 

Έβρος Blagoevgrad 
Ξάνθη Haskovo 

Ροδόπη Smolyan 
Δράμα Kardzhali 
Καβάλα  

Θεσσαλονίκη  
Σέρρες  

 
 Ποσοστό ενίσχυσης & Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
Η αξία κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται  από 300.000€ έως 600.000€ 

(με ελάχιστο  μερίδιο ανά συμμετέχουσα επιχείρηση το 40% του συνολικού προϋπολογισμού).  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού. 

 Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 
Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής ορίζεται η 15/2/2019 και καταληκτική ημερομηνία 

ορίζεται η 15/4/2019. 
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Δικαιούχοι 

Μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ως άνω γεωγραφικές  περιοχές 

υφιστάμενες και  νέο-εισερχόμενες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς  όπως  βιομηχανία 

γεωργικών προϊόντων διατροφής, ανακύκλωση απορριμμάτων και παραγωγή ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αειφόρος τουρισμός, υγεία, υλικά – τεχνολογία, 

κλωστοϋφαντουργική. 

                                                                Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Έξοδα ενοικίασης επαγγελματικών χώρων, αγοράς εξοπλισμού, συστημάτων και μισθοδοσίες 

δύο ετών σε νέες εταιρείες. 

 Έξοδα αγοράς εξοπλισμού, επενδύσεις περιβαλλοντικής ευθύνης, κατασκευαστικές εργασίες, 

ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

 Έξοδα που συνδέονται τη δημιουργία νέων προϊόντων όπως έρευνα, κατοχύρωση πατέντας, 

αγορά δικαιωμάτων, αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, οχημάτων κ.ά.  

 Έξοδα μισθοδοσίας σε υφιστάμενες εταιρείες υπολογιζόμενα για περίοδο 2 ετών. 

 Επενδύσεις τεχνολογικού ή οργανωτικού περιεχομένου με σκοπό την μείωση του κόστους 

παραγωγής  όπως αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού, έξοδα κατάρτισης, αγορά τεχνολογικού 

υλικού κ.ά. 

 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας όπως  έξοδα σχεδιασμού μακέτας, υποστήριξη μετά 

την πώληση,  εγγύηση αγοράς, branding, πιστοποιήσεις κ.α. 

 Επενδύσεις που αποβλέπουν σε εισχώρηση σε νέες αγορές όπως έξοδα διεξαγωγής έρευνας 

αγοράς, προγράμματα  πρόβλεψης, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.ά. 

     Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης θα πρέπει να καταμερίζεται βάσει του ακόλουθου πίνακα: 

Έξοδα Ποσοστό επί συνόλου 

Επενδύσεις Έως 100% 

Μισθοδοσίες Έως 15% 

Υπηρεσίες για την εφαρμογή και επίβλεψη 

της επένδυσης 

Έως 20.000€ ανά πρόταση 
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Η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάρκεια 3 ετών και η 

επένδυση  θα πρέπει να διατηρηθεί  για τουλάχιστον 3 έτη μετά τη λήξη των εργασιών. 

Η εταιρεία μας, Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης 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. 


