Πρόγραμμα Επιχορήγησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
«Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»
Ποσοστό επιδότησης: 45%
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: Από €100.000 έως €600.000
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής
✓Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα δραστηριοποιηθούν στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά από την 19/2/2019 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
που ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
✓Κατηγορία Β. Νέες & Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες μέχρι την 19/2/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που
ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
✓Απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
(βάσει μέσων τραπεζικών υπολοίπων επαγγελματικών ή ατομικών λογαριασμών, κατά
περίπτωση)

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
-

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Δομικά Υλικά
Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Ενέργειας
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Χωρίς όριο

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Χωρίς όριο

3

Μεταφορικά μέσα

Έως €15.000

4

Λογισμικά

(βλ. Διευκρινήσεις)

5

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών Διαδικασιών

Έως €10.000 ανά
πιστοποιητικό
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Διευκρινήσεις
✓Στην κατηγορία 1 «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» επιλέξιμες είναι κάθε μορφής
εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση,
διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για αρχική επένδυση, καθώς και κάθε μορφής εργασίες
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης
✓Στην κατηγορία 2 «Μηχανήματα - Εξοπλισμός» επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
✓Στην κατηγορία 3 «Μεταφορικά Μέσα» είναι επιλέξιμη η προμήθεια μεταφορικού μέσου:
1. Είτε επαγγελματικής χρήσης
2. Είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών
✓Στην κατηγορία 4 «Λογισμικά» το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη ή αναβάθμιση
ιστοσελίδας είναι €2.500, ενώ το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη και διαχείριση e-shop
είναι €4.000

Χρονοδιάγραμμα Δράσης
✓Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Περίοδος Υποβολών*:
✓12/03/2019 - 14/06/2019
*Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Προϋπολογισμός του Προγράμματος: €52εκ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
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