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Ταυτότητα της πρόσκλησης 
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Βασικός στόχος είναι  η ανάπτυξη και προώθηση στην 
αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

 Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

- Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα 

- Βιομηχανία της εμπειρίας 

-ΤΠΕ και Νεανική Επιχειρηματικότητα  

- Υγεία - ευεξία 
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Επιχορήγηση : 

- Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  

- Αϋλα στοιχεία ενεργητικού 

- Λειτουργικές δαπάνες  

Δημόσια Δαπάνη 4.615.000 εκ€ 

Ενδιάμεσος Φορέας  Υλοποίησης   

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  (ΔΙΑΠ) 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής 
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Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην 
ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον έτος και τα δύο 
προηγούμενα έτη). (ΚΑΝ 1407/2013 de minimis) 

 

Δραστηριοποιείται ή 
να δραστηριοποιηθεί 

στους επιλέξιμους 
ΚΑΔ  

(Παράρτημα VIII 
Πρόσκλησης) 

Δραστηριοποιείται 
ή να 

δραστηριοποιηθεί 
στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 

Έχει τη μορφή 
ΑΕ, ΕΠΕ, 

ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ, 

Συνεταιρισμοί, 
Ατομική 

επιχείρηση 

Τηρεί βιβλία 
Β΄ ή  Γ΄ 

κατηγορίας 
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Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν 
από την υποβολή της αίτησης υποβολής 

Η επιχείρηση δεν  
βρίσκεται υπό 

πτώχευση, 
εκκαθάριση ή 
αναγκαστική 
διαχείριση 

Δεν εκκρεμεί σε 
βάρος της 
ανάκτηση 
ενίσχυσης 

κατόπιν 
προηγούμενης 

αποφάσεως της 
Επιτροπής  

Δεν έχουν 
επιβληθεί στην 

επιχείρηση 
πρόστιμα τα 
οποία έχουν 
αποκτήσει 

τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ 

Να έχουν κλείσει 
δύο τουλάχιστον 

οικονομικές 
χρήσεις 

(2016,2017)  
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Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης  
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Η αίτηση χρηματοδότησης   υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε. στην 
διεύθυνση www.ependyseis.gr και στην συνέχεια στην ΔΙΑΠ  

Συμπλήρωση 
καταχώρηση στο Π.Σ.Κ.Ε. 

των σχετικών πεδίων 
«ΥΠΟΒΟΛΗ» 

Παράρτημα Ι.1 

Επισύναψη 
Παραρτήματος Ι.2 

(σε pdf και xls μορφή) 

Επισύναψη στο  Π.Σ.Κ.Ε. 
τα φορολογικά έντυπα 

και λοιπά 
δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από την 
πρόσκληση  

(Παράρτημα IX )  
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Δικαιολογητικά – Στοιχεία Αίτησης 
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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 
στη ΔΙΑΠ Ηπείρου 

 -  Έντυπο Ι1 

 -  Έντυπο Ι2 

 -  Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης  

 -  Οικονομικά στοιχεία  

 -  Στοιχεία συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  

 -  Τεχνική μελέτη  

 -  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ   
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Χρηματοδότηση - Διάρκεια 

8/15 

Δημόσια Δαπάνη 

Από 50.000€ 

Έως 400.000€ 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

25% 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη 
από την ημερομηνία  έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

χρήση 
χρηματοοικονομικού 

εργαλείου 
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Επιλέξιμες δαπάνες 
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1 Κτίρια Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος 

1.1 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων  

1.2  
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση , αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου 

1.3 
Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ 

1.4 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

     1.5 Αγορά μη οικοδομημένης η/και οικοδομημένης γης 

     1.6 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης 

     1.7 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων  

       2 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

2.2 
Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού 

2.3 Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού  
2.4 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 
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2.5 Μεταφορικά Μέσα 

2.6 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης 

2.7 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης 

3 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  

3.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού 

3.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών  

3.4 
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», 
«cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού 

3.5 
Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων 
με αναπηρία 

4 Προβολή – προώθηση – δικτύωση  

4.1 Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα 

4.2 Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό 
4.3 Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων 
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4.4 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού 

4.5 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή  

4.6 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας 

4.7 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης  

4.8 Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας 

4.9 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας 

4.10 Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων 

4.11 Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας 

4.12 Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης 

5 Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων 

5.1 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

5.2 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
5.3 Μελέτες / έρευνες αγοράς  
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5.4 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

5.5 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων 

5.6 Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

6.1 Ενοίκια επαγγελματικού χώρου 

6.2 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες 

ΦΠΑ μη 
επιλέξιμος 
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Ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχείρησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Επενδυτικές δαπάνες σε 
ενσώματα στοιχεία ενεργητικού ≤ 45% ≤ 55% ≤ 55% 

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα 
στοιχεία ενεργητικού ≤45% ≤55% ≤ 55% 

Λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
δαπάνες προβολής και δικτύωσης 
(ως 200.000€ κατά τη διάρκεια 
οποιαδήποτε περιόδου 3 ετών) 

≤70% ≤ 75% ≤ 75% 
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1 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  ≤ 70% 

1.1  Δαπάνες εδαφικών εκτάσεων ≤10% 

1.2  Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων ≤50% 

1.3 Δαπάνες μηχανημάτων /εξοπλισμού 

2 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού ≤20% 

2.1 
Λογισμικά, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση παραγωγικής 
διαδικασίας, χρήση υπηρεσιών κλπ. 

3 
Λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
δαπάνες προβολής και δικτύωσης  

≤40% 

3.1 Λειτουργικές δαπάνες ≤20% 

3.2 Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών 

3.3 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης  
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Υποχρεώσεις Δικαιούχων 


