
 

 

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών 
 ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/ 
Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία»  

 

Ποσοστό επιδότησης 70% 
 
 
Επιλέξιμοι τομείς: 
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στην στήριξη της  
επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται 
στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας και 
ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:  

 Αγροδιατροφή (Μεταποίηση –αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά) 

 Γούνα - δερμάτινα προϊόντα 

 Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές) 

 Τουρισμός 
 
Δικαιούχοι ενίσχυσης: 

‣ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ», 
υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση που διαθέτουν ή θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), της πρόσκλησης.  
 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

‣ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις) (έως 70% του π/υ) 

‣ Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

‣ Μεταφορικά Μέσα (Έως 20.000 ευρώ. Εφόσον το νέο μεταφορικό μέσο είναι ηλεκτροκίνητο ή όχημα φυσικού αερίου 
(CNG) έως 25.000 ευρώ.) 

‣ Λογισμικό 

‣ Ιστοσελίδα/E-shop (1.500€ για ιστοσελίδα & 6.000€ για e-shop 

‣ Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (Έως 5.000 / πιστοποιητικό) 

‣ Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (Έως 4.000 ευρώ) 

‣ Λειτουργικές Δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 
(Έως 10%) 

‣ Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 
3 της ΥΑΕΚΕΔ (40% και 24.000€Μέχρι δύο (2) ΕΜΕ 

 
Σημαντικά σημεία 

✓ Καθεστώς Ενίσχυσης: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De 
Minimis) 

✓Ενισχύονται έργα διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστες δαπάνες 1ου έτους ίσες με το 30% του προϋπολογισμού 

✓ Ποσοστό ενίσχυσης: 70%  

✓ Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 5.500.000 €  

✓ Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου: από 15.000€ έως 280.000€  

✓ Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (11/01/2021)  

✓ Δυνατότητα Προκαταβολής:  Έως 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα 

✓ Δεν απαιτούνται προσφορές κατά την υποβολή της πρότασης  

 
 

 

 

Μαιάνδρου 19, 

τ.κ. 115 28, Ιλίσια  

Τηλ. Κέντρο: 210 7250800  

Fax: 210 7250812 

 
e-mail: infoathens@noisis.gr 

 

Κανελλοπούλου 15,  
τ.κ. 542 48, Κηφισιά 
Τηλ. Κέντρο: 2310 455299 
Fax: 210 7250812 
 
e-mail: info@noisis.gr 

 

Αθ. Διάκου 38 & Γραβιάς, 
τ.κ. 521 100, Καστοριά 
Τηλ. Κέντρο: 24670 22906 
Fax: 24670 24956 
 

e-mail: infokastoria@noisis.gr 

 

 
www.noisis.gr 

www.anaptyxiakos.gr 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Δυτ. Μακεδονία 
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