
 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» 
«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και  

μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού» 
 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης προκήρυξε την Δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Σκοπός του προγράμματος 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. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υπό σύσταση, νεοϊδρυθείσες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

• Λειτουργούν νόμιμα, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και δεν είναι προβληματικές. 

• Δραστηριοποιούνται στους τομείς: 

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

2. Μεταποίηση (Επιλεγμένοι ΚΑΔ των κλάδων 10 έως 33) 

3. Τουρισμός (Επιλεγμένοι ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30) 

4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ (ΚΑΔ του κλάδου 58) 

• Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας 

Επιχείρησης 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000 Ευρώ έως 

600.000 Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού.  

 

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 μήνες από την έγκριση της αίτησης 

χρηματοδότησης, ενώ θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το 25% του έργου στους πρώτους 6 

μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. 

  



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε: 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

Αφορά σε απόκτηση στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης, σε 

κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και εργασίες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και 

συντήρησης. 

• Μηχανήματα - Εξοπλισμός 
Αφορά σε προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων 

και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και 

εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται λοιπός εξοπλισμός, 

όπως παραγωγής ενέργειας (Α.Π.Ε., εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας 

αποβλήτων), εξοπλισμός πληροφορικής, καθώς και μέσων εσωτερικής μεταφοράς, 

όπως κλαρκ. 

• Μεταφορικά Μέσα 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών, είτε επαγγελματικής 

χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά 

πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών για την άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, έως 15.000 Ευρώ. 

• Λογισμικά 
Περιλαμβάνονται εξειδικευμένα λογισμικά (SAP, ERP), υπηρεσίες ανάπτυξης και 

αναβάθμισης ιστοσελίδας έως 2.500 Ευρώ, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης και 

διαχείρισης e-shop έως 4.000 Ευρώ 

• Πιστοποίηση Προϊόντων –Υπηρεσιών -Διαδικασιών 
Περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, πιστοποίηση, 

συσκευασία και ετικέτα προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και πιστοποίηση - 

διαπίστευση για είσοδο της επιχείρησης σε νέες αγορές όπως, ο σχεδιασμός ή 

επανασχεδιασμός προϊόντων, ετικέτας/συσκευασίας, δοκιμές και έλεγχοι υλικών, ο 

εξοπλισμός για εργαστηριακές μετρήσεις, δημιουργία βάσεων δεδομένων, 

πιστοποίηση συστημάτων και ο εργαστηριακός εξοπλισμός, με μέγιστο επιλέξιμο 

κόστος ανά Πιστοποιητικό έως 10.000 Ευρώ. 

 

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 04.10.2019. 


	προϋποθΕΣεις συμμΕτοχης

