


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03:
 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03 :
 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»



1.Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων 
για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση 
να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή 
αγορά.



2. Δημόσια Δαπάνη της Δράσης

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης, θα ανέλθει σε 12.000.000 €



3. Φορείς Υλοποίησης της Δράσης

Η Δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον ΕΦΕΠΑΕ 
(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει 
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.



4. Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα ενισχυθούν 
αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 
(δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν την 1η/1/2016).

 Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. 



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Τουλάχιστον δύο (2) εργαζόμενοι (ΕΜΕ) κατά το 

τελευταίο έτος (2018).

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) θεωρείται η πλήρης απασχόληση για 
διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 
12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα 
άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Nα μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν 

τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής 
συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού 
σχεδίου.



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων:
Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, 
Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 
Ατομική Επιχείρηση.



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Να μην είναι Προβληματική Επιχείρηση.

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής 
ενίσχυσης.



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν 

για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ)



5. Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής - ΚΑΔ
 Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 Η επένδυση να αφορά τουλάχιστον ένα επιλέξιμο 
ΚΑΔ

 Να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) 
που αφορά η επένδυση  



6. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 
αναφέρονται αναλυτικά τον οδηγό εφαρμογής της Πρόσκλησης.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 Χονδρικό Εμπόριο
 Λιανικό Εμπόριο
 Εστίαση
 Παροχή Υπηρεσιών



6. Μη Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που 
διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και Ζωική παραγωγή, Θήρα και 

συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και Υλοτομία
03. Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια



7. Προϋπολογισμός Έργων
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός 
του επενδυτικού σχεδίου:
Δημόσια Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή 

από 30.000,00€   έως  100.000,00€



8. Χρηματοδοτικό Σχήμα - Ποσοστό Ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για 
το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο 
της παρούσας πρόσκλησης είναι:

50% Δημόσια Επιχορήγηση
50% Ιδιωτική συμμετοχή



9. Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των 
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.



10. Επιλέξιμες Δαπάνες
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

   2.1    Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

  2.2
   Μεταφορικά μέσα

 επαγγελματικής χρήσης 
 μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) 

θέσεων 

Έως 15.000 ευρώ
(συνολική επιλέξιμη δαπάνη)
Οι δαπάνες που αφορούν σε 

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα 
αμοιβών εκτελωνιστή και 
εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι 

επιλέξιμες.



10. Επιλέξιμες Δαπάνες
ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
3 Λογισμικά  

   3.1    Λογισμικό  
   3.2    Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
   3.3    E-shop Έως 4.000 ευρώ

4 Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών Έως 10.000 
ευρώ/πιστοποιητικό

5 Υπηρεσίες Συμβούλων Έως 4.000 ευρώ
6 Συμμετοχή σε εκθέσεις  

   6.1    Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
   6.2    Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση



11. Καθεστώς Ενίσχυσης 
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο 
πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά 
στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid).



11. Καθεστώς Ενίσχυσης 
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση 
(ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, ΔΕΝ μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ στο τρέχον 
οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη.



12. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης 
Ηλεκτρονική υποβολή 
 Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

www.ependyseis.gr/mis
 Ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αίτησης 

χρηματοδότησης όσο και του φακέλου υποψηφιότητας 
 Τα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης υποβάλλονται σε μη 

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf)



13. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα είναι Συγκριτική
 1ο στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής.
(Να σημειωθεί ότι έλλειψη τυπικού δικαιολογητικού οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης)

2ο στάδιο: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων 
χρηματοδότησης από αξιολογητή (μητρώο ΕΦΕΠΑΕ).



14. Κριτήρια Αξιολόγησης
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός 
(Max)

1 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου 40

2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 20

3 Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά την τελευταία 2ετία 20

4 Βαθμός κάλυψης επένδυσης από κέρδη προ φόρων 10

5 Αρτιότητα και Πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου 10



Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλα τα στάδια μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Π.Σ.Κ.Ε.), στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των 
ενισχύσεων θα υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων τους 
προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ  και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ 
(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων: 12-03-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων: 14-06-2019



15. Διαδικασία Υλοποίησης – Παρακολούθησης Πράξεων
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
 έως 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με ισόποση εγγυητική 

επιστολή.
Β) Ενδιάμεση καταβολή – Αποπληρωμή 
 Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος 

Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

 Δύναται να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού και 
αφορά ΜΟΝΟ σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση.



15. Διαδικασία Υλοποίησης – Παρακολούθησης Πράξεων

 Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
στους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
της απόφασης ένταξης.



15. Διαδικασία Υλοποίησης – Παρακολούθησης Πράξεων

 Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 
δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το 
πολύ. Ένα έξι μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης και αφού έχει υλοποιηθεί το 30% του 
επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
(υποβληθείσες δαπάνες) και ένα ακόμα μεταξύ του 30% 
και του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου (διοικητικός έλεγχος).



15. Διαδικασία Υλοποίησης – Παρακολούθησης Πράξεων
 Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης 

μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, 
που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης μπορεί 
να υποβληθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. 



16. Ολοκλήρωση – Παραλαβή έργου
Κατά την τελική επαλήθευση – πιστοποίηση (αυτοψία) θα πρέπει:
Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Το υλοποιηθέν και πιστοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο όπως 
έχει οριστεί στο Τεχνικό Παράρτημα να είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο του 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η ύπαρξη υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).  



16. Ολοκλήρωση –Παραλαβή έργου
 Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγή  όπου 

απαιτείται ή αίτηση έκδοσης που να περιλαμβάνει την 
ενισχυόμενη, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας επένδυσης, 
δραστηριότητα.

 Η τήρηση των ελάχιστων περιορισμών που αφορούν στην 
δραστηριότητα (ΚΑΔ) της επιχείρησης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην πρόσκληση της Δράσης.



17. Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 Η επιχείρηση (Δικαιούχος) τόσο στη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου/πράξης όσο και τρία (3) χρόνια μετά την αποπληρωμή της 
δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) θα πρέπει να τηρεί 
ορισμένες υποχρεώσεις ως προς τη λειτουργία της. 

 Οι υποχρεώσεις αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση

 Σημαντικές υποχρεώσεις αποτελούν εκτός από την 
προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και οι υποχρεώσεις δημοσιότητας.



18. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Οι Δικαιούχοι οφείλουν στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης/έργου τους:
 Να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, σύντομη περιγραφή 

της πράξης, και τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, να προβάλλουν 
το έμβλημα της ΕΕ, με αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο.

 Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης τους αφίσα, σε 
ελάχιστο μέγεθος A3 αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου 
στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις οδηγίες.

 Να αποδέχονται τη συμπερίληψη τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. 
που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο 
Ενδιάμεσος Φορέας), στις διαδικτυακές πύλες www.pepkm.gr, 
www.espa.gr, www.efepae.gr/www.kepa-anem.gr



19. Πληροφορίες
1. Ιστοσελίδες : www.pepkm.gr /www.espa.gr/www.efepae.gr
2. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ EΦΕΠΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠ ΠΚΜ: ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ

Κεντρικά Γραφεία
Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο Ερμής ,6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης,                                      

  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310-480.000/Fax:2310-480.003

info@e-kepa.gr/info@kepa-anem.gr
www. kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr

 
Επικουρικά Σημεία Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ : Επιμελητήρια ΚΜ, ΣΕΒΕ, 

ΣΒΕ. 

http://www.pepkm.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/


Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

Αναμένουμε τυχόν Ερωτήσεις – Απορίες
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