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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ - Τπεξεζηψλ» 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 
 
1. ΣΟΥΟ  

Τν πξφγξακκα «Δλίζρπζε Μ.Μ.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 
Μεηαπνίεζεο - Σνπξηζκνχ – Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ» απνηειεί κηα επηκέξνπο 
πξσηνβνπιία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ, λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ 
θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο  πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 
θαηλνηνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο.  
 
Eηδηθφηεξα  θεληξηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : 
 
 ε ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηνκέα 

ηεο Μεηαπνίεζεο, ηνπ Τνπξηζκνχ, ηεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαη ηνπ Δκπνξίνπ ζε 
ζπλζήθεο χθεζεο.  

 ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, σο 
βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη 
ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, 
ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκία. 

 
 ε αλάδεημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ «πιενλεθηήκαηνο» ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ ελίζρπζεο ΜΜΔ, ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο.   

 
2. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
Τν παξφλ Πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΤΓ ΔΠΑΔ), ηνλ Δλδηάκεζν 
Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα 
(ΔΠΑΝ ΗΗ) ΔΦΔΠΑΔ (γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αξκφδηνο εηαίξνο ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ, είλαη ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (γηα ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία 
είλαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο). 
 
Δηδηθφηεξα, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπκβάιιεη ζηελ: 
 
 Δμεηδίθεπζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ (θαζεζηψο 

ελίζρπζεο, πνζνζηά Γεκφζηαο Φξεκαηνδφηεζεο, επηιέμηκνη ΚΑΓ θηι.),  

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο   

 Σηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ έληαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζρεδίσλ. 

 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 456 
εθ. επξψ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηνπο ζρεηηθνχο 
Άμνλεο ησλ πέληε (5) Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ). Ζ 
Γεκφζηα Γαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  
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Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκφζηαο 
δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 22,5 εθ. επξψ θαη πξνέξρεηαη απφ ην ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο (Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) θαη πξνέξρεηαη απφ ην ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο (Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο).  
 
 
4. ΣΤΠΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΦΟΡΔΙ 
 
 
4.1 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο Δλίζρπζεο θαη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο 
(Κ.Α.Γ.)  
 
Οη παξερφκελεο εληζρχζεηο αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο : 
 

 Μεηαπνίεζε 

 Σνπξηζκφο 

 Δκπφξην 

 Τπεξεζίεο 
 
Οη Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
4. 2. Καηεγνξίεο Δληζρπφκελσλ Δπηρεηξήζεσλ 
 
α) πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο πνπ, 
κέρξη ηηο 31.12.2011,  έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη πνπ ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζέηνπλ 
ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
   
β) λέεο - ππφ ζχζηαζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο: νη επηρεηξήζεηο 
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ. Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζα 
πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/λνπο ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο, ελψ νη ππφ ζχζηαζε πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. 
 
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή/θαη νη 
ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζην θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ 
ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% νη Ο.Τ.Α. θαη φινη νη 
παξαπάλσ δεκφζηνη θνξείο κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ. 
Γελ έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο 
δηθαηφρξεζεο (franchising). 
 
Ζ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο αλά θαηεγνξία 
εληζρπφκελεο επηρείξεζεο θαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο  
 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ Π/Τ (Γ/Γ ζε €)  
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ  ΤΝΟΛΙΚΟ Π/Τ ΑΝΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (Γ/Γ ζε €)  

Τθηζηάκελεο 
επηρεηξήζεηο  

Νέεο - ππφ 
ζχζηαζε 

επηρεηξήζεηο  

Γπηηθή Μαθεδνλία  22.500.000,00 70% 30% 
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4.3. Σππηθέο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο : 

Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, είλαη νη 
αθφινπζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ (πθηζηάκελεο ή λέεο 
- ππφ ζχζηαζε): 

α) Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο: 

 λα κελ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Τακείσλ κε ην ΔΓΤΑΑ θαη ην 
ΔΤΑ (Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ) 

 λα πινπνηήζνπλ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ 
ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

 λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/νπο ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο 
πξφηαζεο  

 λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη λα έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα 
 λα είλαη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

800/2008 (Παξάξηεκα IV ηνπ Οδεγνχ) 
 λα κε βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
 λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο αλάθηεζε ελίζρπζεο 
 λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δειαδή λα έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε αλαλέσζεο απηήο ή πηζηνπνηεηηθφ απφ 
ην αξκφδην Δπηκειεηήξην ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη λφκνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 
ιεηηνπξγίαο. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 
επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα 
έθδνζε αλαλεσκέλεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο 
απνξξίπηνληαη εμ’ αξρήο απφ ην Πξφγξακκα 

 λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 2. παξ. 2.1, ζεκεία 9,10,11 ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο (2004/C/244/02) (Παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ) 

 λα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ: αηνκηθή 
επηρείξεζε, Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ., Η.Κ.Δ. 

 λα ηεξνχλ βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ. 
 λα δηαζέηνπλ ή λα δεζκεπζνχλ φηη ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ 
είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν 

Καηαλνκή Γηαζέζηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ (Γ/Γ ζε €) αλά Θεκαηηθή Δλφηεηα γηα ηηο 
πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ  ΤΝΟΛΙΚΟ 
Π/Τ ΑΝΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
(Γ/Γ ζε €)  

Μεηαπνίεζε 
(€)  

Σνπξηζκφο (€)  Δκπφξην - 
Τπεξεζίεο (€)  

Γπηηθή Μαθεδνλία  15.750.000,00  7.087.500,00  1.575.000,00  7.087.500,00  

Καηαλνκή Γηαζέζηκνπ Πξνυπνινγηζκνχ (Γ/Γ ζε €) γηα ηηο λέεο –ππφ 
ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ) 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ  ΤΝΟΛΙΚΟ Π/Τ ΑΝΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (Γ/Γ ζε €)  

Γπηηθή Μαθεδνλία  6.750.000,00 
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θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο 
θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη 
εμππεξέηεζεο θ.ι.π.) 

 λα ππνβάιινπλ ζηα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη 
δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή 
θνηλνηηθνχο πφξνπο 

 λα δεζκεπηνχλ φηη ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα δελ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα 
ππνβιεζνχλ ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο 
πφξνπο 

 λα ππνβάιινπλ έσο κία επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ. 

β) Νέεο - Τπφ ζχζηαζε Δπηρεηξήζεηο: 

 λα κελ εκπίπηνπλ ή λα δεζκεχνληαη φηη δελ ζα εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ 
πξάμεσλ ησλ Τακείσλ κε ην ΔΓΤΑΑ θαη ην ΔΤΑ (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Οδεγνχ) 

 λα πινπνηήζνπλ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο 
ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο 

 νη λέεο επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/νπο ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
επελδπηηθήο πξφηαζεο, ή, νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο 
δεινχκελν/νπο ΚΑΓ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε επηρνξήγεζεο 

 λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή λα πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα 
 λα έρνπλ ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηνπ Καλ. (ΔΚ) 800/2008, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φξσλ 
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 4 παξαγξ. 2 
απηνχ (Παξάξηεκα ΗV ηνπ Οδεγνχ) 

 λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δειαδή λα έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο/αλαλέσζεο απηήο ή 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη λφκνπ δελ 
απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ ππνβάιιεη 
αίηεζε γηα έθδνζε αλαλεσκέλεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξφηαζεο απνξξίπηνληαη εμ’ αξρήο απφ ην πξφγξακκα. Δηδηθά νη ππφ ζχζηαζε 
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δεζκεχνληαη φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ λφκηκα θαη λα πιεξνχλ 
ηνλ παξφληα φξν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

 λα ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο 
αθφινπζεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ: αηνκηθή επηρείξεζε, Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ., Η.Κ.Δ 

 λα ηεξνχλ ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα ηεξήζνπλ εθφζνλ εγθξηζνχλ βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο 
ηνπ Κ.Β.Σ. 

 λα κελ βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε (κφλν γηα ηηο 
λέεο επηρεηξήζεηο) 

 λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο αλάθηεζε ελίζρπζεο (κφλν γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο) 
 λα δηαζέηνπλ ή λα δεζκεπζνχλ φηη ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ 
είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν 
θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο 
θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη 
εμππεξέηεζεο θ.ι.π.) 

 λα ππνβάιινπλ ζηα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη 
δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή 
θνηλνηηθνχο πφξνπο 

 λα δεζκεπηνχλ φηη ηα επελδπηηθά ζρέδηα δελ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα 
ππνβιεζνχλ ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο 
πφξνπο 

 εθφζνλ αηηεζνχλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη ν θχξηνο κέηνρνο ηεο επηρείξεζεο λα 
κελ έρεη θιείζεη θαηά ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο 
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 λα ππνβάιινπλ έσο κία επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ./ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΟΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
 
5.1 Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ 
 
Δληζρχνληαη έξγα επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ: 
 

 απφ €30.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε»,  

 απφ €20.000,00 έσο €300.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Σνπξηζκφο» θαη  

 απφ €20.000,00 έσο €100.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην - Τπεξεζίεο». 

 
5.2 Πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο 
 
Οη εληζρχζεηο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 800/2008. Τα 
πνζνζηά εληζρχζεσλ δηακνξθψλνληαη απφ 40% έσο θαη 50% αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 
πίλαθεο : 
 
Α) Δλίζρπζε (πιελ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ) κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 
800/2008. 

 

Πνζνζηά Δλίζρπζεο (πιελ ηεο ελίζρπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ) 

Πεξηθέξεηεο Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε (Κνηλνηηθή θαη Δζληθή) (%) Ιδησηηθή 
πκκεηνρή 

(%) 

% 
ελίζρπζεο 
γηα κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

% ελίζρπζεο γηα 
κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

% ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο γηα 

κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο 

% ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο γηα 
κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

Γπηηθή 
Μαθεδνλία 

40 50 60 50 

 
Β) Δλίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κφλν λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ κε 
βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 800/2008. 
 

Πεξηθέξεηεο Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε (Κνηλνηηθή θαη Δζληθή) (%) Ιδησηηθή 
πκκεηνρή 

(%) 

% 
ελίζρπζεο 
γηα κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

% ελίζρπζεο γηα 
κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

% 
ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο γηα 
κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

% 
ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο γηα 
κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο 
επηρεηξήζεηο 

Γπηηθή 
Μαθεδνλία 

- 25 100 75 
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6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 
Τν πξφγξακκα θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ Ή ΠΟΟ 
ΣΟΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ 
ΔΜΠΟΡΙΟ - 
ΤΠΗΡΔΙΔ 

1. 
Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 
πεξηβάιισλ ρψξνο 

60% 80% 60% 

2 Μεραλήκαηα – Δμνπιηζκφο  100% 100% 100% 

3 
Μεηαθνξηθά Μέζα 
(επαγγεικαηηθήο ρξήζεο) 

15.000 15.000 10.000 

4 
Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο 
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη 
Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

100% 100% 100% 

5 Γηθαηψκαηα ηερλνγλσζίαο 20% 20% 20% 

6 
Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7 Λνγηζκηθφ 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8 Πξνβνιή - Πξνψζεζε 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο κφλν γηα 
ηηο λέεο- ππφ ζχζηαζε κηθξέο θαη 
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 
(πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 
25%) 

40% 40% 40% 

 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε 
πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε: 
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Τ)}.  
 
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα.  
 
 
7. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 
δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηηο 
Θεκαηηθέο Δλφηεηεο «Μεηαπνίεζε» θαη «Τνπξηζκφο» θαη  ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο γηα ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπφξην -
Υπεξεζίεο». 
 
Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξίκελεο παξάηαζεο, ε νπνία ζα δίλεηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο θαη εθφζνλ ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηελ 30/06/2015. 
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8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηηο 25.02.2013 θαη κέρξη ηηο 10.05.2013 ζην 
Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis).  
 
Μεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δελ 
γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή λέαο πξφηαζεο. Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη 
Υπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα 
αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα απφ ηα ζεκεία ππνβνιήο, ηεο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 8 ηνπ νδεγνχ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηψλεηαη φηη ν θπζηθφο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζην ζεκείν πνπ 
δειψλεηαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
 
 
9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 

 Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνηάζεσλ 
απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο). 

• Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ αμηνινγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν 
αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. 

• Δμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ σο άλσ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.  
• Έθδνζε απφθαζεο έληαμεο. 
• Κνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 
• Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. 
 
10. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
 

α) Πξνθαηαβνιή (δπλεηηθή) 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, 
κέρξη ην 100,0% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ απφ αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ 
ίδξπκα. 
 
β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 
Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Αηηήκαηνο Δλδηάκεζεο Δπαιήζεπζεο - 
Πηζηνπνίεζεο απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ (ην αλψηαην κέρξη 2 αηηήκαηα) θαη δηελεξγείηαη  
πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Σην ζηάδην 
απηφ, θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κέρξη θαη ην 80% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 
 
γ) Απνπιεξσκή 
Ζ απνπιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ επαιήζεπζε-πηζηνπνίεζε ηεο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, ε εκεξνκελία νινθιήξσζήο ηνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη επελδπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (ΔΣΔΑΝ, ΔΛΣΔΠ ΜΜΔ θιπ) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΥVII (παξ.17) 
ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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11. Πιεξνθνξίεο  
 

Τν έληππν ππνβνιήο, ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία νη 
ππνςήθηνη επελδπηέο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα ηα απνθηήζνπλ 
απφ : 

 

 
 ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 

 ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
(www.ypoian.gr) 

 ηνπ ΔΣΠΑ (www.espa.gr), 

 ηεο ΔΥΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr), 

 ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. (www.efepae.gr) 

 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (www.pdm.gov.gr), 

 ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (www.e-kepa.gr) 

 ηεο ΑΝΚΟ (www.anko.gr),  θαζψο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε 
ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. Σπλεηαηξηζηηθψλ Τξαπεδψλ, Δπηκειεηεξίσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Φνξέσλ 
ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
 Τν Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ-ΔΠΑΔ ζην ηει.8011136300. 

 Tελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ, Πεξηνρή 
ΕΔΠ, Κνδάλε, ηει.24610-52736). 

 
 Τελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (Οηθηζκφο Λήδα Μαξία- 6νρικ. Φαξηιάνπ-Θέξκεο, 57001 

Θεζζαινλίθε, ηει.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ). 
 

 Τελ Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο-ΑΝΚΟ (Φνλ Καξαγηάλλε 1-3, ΤΚ 50100, 
Κνδάλε ηει. 24610-24022). 

 
 Τα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 Τηο θαηά ηφπνπο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη 
νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα 8). 

 

 
 

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.espa.gr
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.antagonistikotita.gr
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.efepae.gr
http://www.pdm.gov.gr/
mailto:info@e-kepa.gr

