
5η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου 

Επιχορήγησης για τα στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και 

επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ 65% 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
Οι επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν συνδυασμούς των ακόλουθων επιλέξιμων  
κατηγοριών δαπανών:  
 
Α) Δαπάνες απόκτησης ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων  

Β) Δαπάνες προσωπικού για περίοδο δύο ετών, κόστος υπηρεσιών υποστήριξης 

 
1. Κτιριακές επεμβάσεις, λοιπές εγκαταστάσεις και εργασίες περιβάλλοντα χώρου  

2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και σχετικός εξοπλισμός  

(π.χ. περονοφόρα, παλετοφόρα, εξοπλισμός μεταφοράς επικίνδυνων υλικών κλπ.).  

3. Δαπάνες υφιστάμενου και νέου προσωπικού.  

4. Δαπάνες λογισμικού.  

5. Δαπάνες προβολής και διαφήμισης.  

6. Τεχνική και συμβουλευτικής υποστήριξη (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επίβλεψη επενδυτικού σχεδίου, ασφάλιστρα, πιστοποίηση 

δαπανών κλπ.).  

7. Δαπάνες απόκτησης μεταφορά και χρήσης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας/ αδειών εκμετάλλευσης.   

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής  
 

 Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας επιχείρησης,  όπως αυτές  

ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 

 Υφιστάμενες να  έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) διαχειριστική χρήση ή Νέες Επιχειρήσεις Ανεξαρτήτως νομικής μορφής 

(συμπ/νων των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών). 

 Η κύρια δραστηριότητα τους να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος VΙ, πριν την υποβολή της  

επενδυτικης πρότασης 

 Έχουν έδρα και αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή ή Έχουν έδρα εκτός  

της διασυνοριακής περιοχής, αλλά ενεργό παράρτημα που δραστηριοποιείται εκεί και έχει τουλάχιστον 1 κλεισμένη χρήση.  

 Δεν έχουν μετεγκατασταθεί από τη μία συμμετέχουσα χώρα στην άλλη, εντός των τελευταίων 8 ετών.  

 Δεν έχουν διακόψει την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία υποβάλλουν πρόταση τα τελευταία 2 έτη  

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης από αυτή την παρέμβαση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών), 

μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης  

 Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 Οι δικαιούχοι (Επικεφαλής δικαιούχος και δικαιούχος του έργου) δεν πρέπει να ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή να ανήκουν στον ίδιο 

επειρηματικό όμιλο 

 Κάθε επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος που υποβάλλει πρόταση έργου οφείλει να συμπεριλάβει στην πρόταση του έναν 

ακόμα επιλέξιμο δυνητικό δικαιούχο προερχόμενο από την άλλη συμμετέχουσα χώρα με τον οποίο θα συνεργαστεί υπό 

κάποια ιδιότητα στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Είναι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Εξυπνης Ειδίκευσης» της 
διασυνοριακής περιοχής και συγκεκριμένα: 

 

 Τη Βιομηχανία Αγροδιατροφής 

 Την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγή ενέργειας 

 ΑΠΕ και την εξοικονόμιση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 

 Αειφόρο τουρισμό 

 Υγεία 

 Τα Υλικά και τις τεχνολογίες 

 Δομικά υλικά 

 Κλωστουφαντουργία  

 

Προϋπολογισμός έργων–Ποσοστό Επιδότησης - Διάρκεια έργων 
 

 Έργα συνολικού προϋπολογισμού ανά πρόταση από 300.000€ και έως 600.000 € 

 Έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής την 8η Μαρτίου  2019 και έως την 10η Μαίου 2019 

 Ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού ανά δικαιούχο: 40% του συνολικού προϋπολογισμού 

 Έναρξη Επιλέξιμότητας δαπανών : 21 Δεκεμβρίου 2018  

 Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρια (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης. 

 

Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές 

 BG413 - Благоевград (Blagoevgrad) 

 BG422 - Хасково (Haskovo) 

 BG424 - Смолян (Smolyan)  

 BG425 - Кърджали (Kardzhali)  

 EL111 - Έβρος (Evros)  

 EL112 - Ξάνθη (Xanthi)  

 EL113 - Ροδόπη (Rodopi)  

 EL114 - Δράμα (Drama)  

 EL115 - Καβάλα (Kavala)  

 EL122 - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)  

 EL126 - Σέρρες (Serres)  

 

Λίγα λόγια για την Noisis 

 Η Noisis - Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, μπορεί να 

υποστηρίξει αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και τα επενδυτικά της σχέδια προκειμένου να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που 

παρέχονται μέσω του εν λόγω Προγράμματος. 

Είμαστε στη διάθεσή σας, για µία συνάντηση που θα µας δώσει τη δυνατότητα να σας ενηµερώσουµε για ένα σηµαντικό αριθµό 

χρηµατοδοτικών µέσων για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. 

 


