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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

Ταυτότητα της Δράσης

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στη μεταποιηση 
και τον τουρισμό για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και 
κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 52.000.000,00€. 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονία (ΕΠ ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι

• Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
 
Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά  από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυ-
ξης της Δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγη-
σης. 

Κατηγορία Β. Νέες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερο-
μηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά  ένα σύνολο υποχρεώσεων, βασικές από τις οποίες είναι :

• Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
• Να έχουν/ Θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
• Να λειτουργούν / Θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, άδεια λειτουργίας ή να έχουν 
υποβάλλει  αίτηση έκδοσης.
• Να λειτουργούν / Θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ατομική 
Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
• Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του 
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Η ευκαιρία που ζητάς!



Προϋπολογισμός έργου - Ποσοστό επιχορήγησης

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000,00€ 
εώς 600.000,00€. 
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες 

Κτίρια, εγκαταστάσεις 
και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα - Εξοπλισμός
            ( Παραγωγικός & Μηχανογραφικός Εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής / μικτής/πολλαπλής χρήσης, 
μέχρι εννέα (9) θέσεων, έως 15.000,00€)

            

Λογισμικά
(Λογισμικό, Ιστοσελίδα έως 2.500,00€,

               e-Shop έως 4.000,00€. )

Πιστοποίηση 
Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών 

(έως 10.000,00€/πιστοποιητικό)

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις  (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 
επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους εννέα (9) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης έντα-
ξης.

Υποβολή Αιτήσεων

Έναρξη Υποβολής : 12-3-2019
Λήξη Υποβολής : 4-10-2019

√ Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

√ Oι δαπάνες είναι επιλέξιμες απο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

√ Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν 
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά σε μη επεξεργασιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου ( π.χ .PDF).

√ Επισήμανση: Στις περιπτώσεις μη πλήρους υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας δικαιολογητικών η αίτηση 
απορρίπτεται.

www.ependyseis.gr/mis
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