
 

 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» 

«Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 

καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» 
 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και 

νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / 

επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων», για επενδύσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας,τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού καιεπέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών από μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής έχουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις(μέχρι τις 31.12.2018 να έχουν 

κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση) και οι οποίες: 

 Δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου πλην 

λιανικού, τουριστικών καταλυμάτων και παροχής υπηρεσιών. 

 Κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή απασχολούν έως 250 άτομα 

προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ.Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 43 

εκατ.Ευρώ, για δύο συνεχόμενα έτη.  

 Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν είναι 

προβληματικές επιχειρήσεις. 

 Ασκούν δραστηριότητα εντός ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίου. 

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων DeMinimis που χορηγηθήκανσε οποιαδήποτε περίοδο 

τριών οικονομικών ετώννα μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ. 

 Να διαθέτουν πριν την υποβολή της πρότασης επιλέξιμο ΚΑΔδραστηριότητας στους τομείς 10 – 

33 (βιομηχανία τροφίμων, επισκευές, κατασκευέςμε συγκεκριμένες εξαιρέσεις), 37 – 39 

επεξεργασία λυμάτων, απορριμμάτων, ανακύκλωση, 46 χονδρικό εμπόριο, 55 ξενοδοχεία – 

καταλύματα, 58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 ηχογραφήσεις, μουσικές εκδόσεις, 62 

προγραμματισμός Η/Υ, 77 ενοικίαση – εκμίσθωση, 79 ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφεία 

ταξιδιών, και 86 ανθρώπινη υγεία. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 50.000 Ευρώέως300.000 Ευρώ ενώ ηενίσχυση 

ανέρχεται στο60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση πρόσληψης 

νέου προσωπικού (1 ΕΜΕ), η ενίσχυση αυξάνεται στο 70% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνεςαπό την έκδοση της 

απόφασης ένταξης. 

 



 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνεςπου θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

Πρόσκλησης, ήτοι 05.12.2019. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κτηριακές 

εγκαταστάσεις 
Κτηριακές εγκαταστάσεις λειτουργίας και 

προστασίας περιβάλλοντος 
Έως 40% 

Μηχανήματα 
- εξοπλισμός 

Παραγωγικός και λοιπός εξοπλισμός, εργαστηριακός 
εξοπλισμός, εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, 

συστημάτων πληροφορικής και δικτυώσεων, αγορά 
νέων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης  

Έως 100% 

Άυλα 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμός και 
πιστοποίηση συσκευασίας - ετικέτας προϊόντων και 
υπηρεσιών, απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας 
και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργία 
εμπορικού σήματος,  

50% και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι 50.000 Ευρώ 

Τεχνολογική 
αναβάθμιση 

μέσω αύξησης 
χρήσης ΤΠΕ 

Εξοπλισμός πληροφορικής, e- business, e-
marketing και e-commerce  σύνδεση σε e-

marketplaces, ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής 
προβολής, ERP, CRM, HRMS, διαχείριση εγγράφων 

και υποστήριξη διαδικασιών, κόστη υιοθέτησης 
υπηρεσιών cloudcomputing, κόστος για την 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού και 
κόστος εκπαίδευσης του προσωπικούμέχρι 20% της 

αξίας του αντίστοιχου λογισμικού. 

Έως 100% 

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε 

ΜΜΕ 

Δαπάνες υποστήριξης συμμετοχής σε διαγωνισμούς, 
για προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή 

επέκταση σε νέες αγορές, τεχνικής υποστήριξης 
σύναψης συμβάσεων συνεργασία, εκπόνηση 

μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες 
benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, 

αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της 
επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών 

διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης 
επιχειρηματικού κινδύνου και υπηρεσιών διαχείρισης 

επενδυτικού σχεδίου έως 5.000 Ευρώ 
 

5% και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι 15.000 Ευρώ 

Ενισχύσεις για 
συμμετοχή σε 

εμπορικές 
εκθέσεις 

Επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα  
Σε κάθε περίπτωση μέχρι 

10.000 Ευρώ 

Επαγγελματικές εκθέσεις στο εξωτερικό  
Σε κάθε περίπτωση μέχρι 

20.000 Ευρώ 
Ενισχύσεις 
Καινοτομίας 

Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, υπηρεσιών 
καινοτομίας, απόκτηση γνώσεων και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας 
Έως 40% 

Μισθολογικό 
Κόστος 

Πρόσληψη προσωπικού μισθωτής εργασίας 20% και έως 30.000 Ευρώ 
 

 

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη,  

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 12.12.2019 έως 

28.05.2020. 


