
 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 
«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και 
καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας » 
 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών - ¨Επανεπενδύω στη Θεσσαλία¨» του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 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 υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Το προτεινόμενο σχέδιο να χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

• Να διαθέτουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιλέξιμο ΚΑΔ 

δραστηριότητας στους τομείς 07-09 (ορυχεία και λατομεία), 35-39 (παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, επεξεργασία λυμάτων), 41-42 (κατασκευές), 45.1-46.9 

(χονδρικό και λιανικό εμπόριο), 49.3-53.2 (μεταφορά και αποθήκευση), 10-33 

(μεταποίηση), 55.1-56.2 (τουρισμός-εστίαση), 58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 

ηχογραφήσεις, μουσικές εκδόσεις, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγραμματισμός Η/Υ, 63 

υπηρεσίες πληροφορίας, 71-74 (επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες), 86-88 

(υγείας) 

• Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

• Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το 

50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 80.000 Ευρώ έως 400.000 
Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε 

περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια (1) επιπλέον ΕΜΕ, η ένταση 

της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

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

χρηματοδότησης. 

 



 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

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

• Δαπάνεςκτιριακών εγκαταστάσεωνέως 40% του συνολικού προϋπολογισμού 

Αφορά σε κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και εργασίες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και 

συντήρησης. 

• Μηχανήματα–Εξοπλισμός 
Αφορά σε προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση 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, αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης για ίδιες ανάγκες. 

• Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω ΤΠΕ  
Περιλαμβάνεται η αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών καθώς και εξειδικευμένα 

λογισμικά (SAP, ERP), υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας καθώς και 

υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης e-shop. 

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και σε 
κάθε περίπτωση μέχρι 50.000 Ευρώ  
Περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται μετον 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. 

• Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 20% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού 
Στην περίπτωση συμμετοχής σε έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος δεν δύναται να υπερβεί τις 10.000 Ευρώ ανά έκθεση. Αντίστοιχα 

για συμμετοχή σε έκθεση του Εξωτερικού το όριο αυτό ανέρχεται σε 20.000 Ευρώ 

ανά έκθεση. 

• Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού έως 20% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30.000 Ευρώ. 
Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό από την 

01.01.2019 και μετέπειτα. 

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

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 13.07.2018. 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 16.05.2019 έως τις 
31.10.2019. 
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