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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α: ………-… 
 

 
 
Αθήνα:    27-06-2018 
 
Αριθμ. 
Πρωτ.:69591/EYKE1089 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης υφιστάμενων 

ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 

κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005. 

2) Το ν. 4314/2014 «Για τη ∆ιαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 

265/23-12-2014). 

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού……… Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

 4) Το Π.∆. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), 

 5) Το Π.∆. 125/2016 «∆ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

 6) Την Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την 

Υ226/27.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
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αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» 

(Β΄4233) και την Υ12/14.3.2018 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση»(Β΄978). 

 7)Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 

θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

  8)Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

9)Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 

10)Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). 

11)Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (2016/C 262/01), όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

12)Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως 

τροποποιείται και ισχύει, 

13)Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 

την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01) 

14)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με 

την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 

279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

15)Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ3521/τΒ'/1-11-2016) 
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µε θέµα "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 

(ΦΕΚ1822/Β') Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα 

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - ∆ιαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»", 

16)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος 

για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει, 

17)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) 

και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει, 

18)Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: 

"∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και 

ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

19)Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς 

που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-

2020», 

20)Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), 

21)Το Π∆ 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/Α/27.12.2010 όπως τροποποιήθηκε, με την αριθ. 202855/27.12.2016 Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016). 

22)Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8406 final/6-12-17 που αφορά την 

έγκριση του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP004), 

23)Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει, 

24)Το με αριθ. 42785/ΕΥΚΕ603/19.4.2018 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για 

την προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ, 

25)Την με αρ.πρωτ. 1298/22.5.2018 απόφαση έγκρισης 9ης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. Ηπειρος 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η 

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 
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26)Την με αριθ. πρωτ. 859/6/2018 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 

με τίτλο «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την Προκήρυξη της ∆ράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 

2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 

με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 3: 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική 

Προτεραιότητα 3a “Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

μεταξύ άλλων μεταξύ θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων”, και στον Ειδικό Στόχο 3.1.1: «Αύξηση των 

καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας». 

2. Η συνολική Επιχορηγούμενη ∆ημόσια ∆απάνη της ∆ράσης, στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.615.000€. Η ∆ημόσια ∆απάνη της ∆ράσης 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό ∆ημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

3. Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με 

τον τη ∆ημόσια δαπάνη  κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 

400.000,00€.  

4. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της ∆ράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Απόφασης. 

5. Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση 

της ∆ράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική 

Πρόσκληση της ∆ράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων, η διαδικασίας εξέτασης, 

αξιολόγησής και ένταξης τους, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία 

παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης τους, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι 

λοιποί όροι της ∆ράσης. 
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6. Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

7. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης.  

8. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 10/7/2018 
ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 10/9/2018 ώρα 15.00. ∆εν τίθεται θέμα 
προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων 
θα ξεκινήσει μετά τις 11/9/2018.  

9. Η Πρόσκληση να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα "∆ΙΑΥΓΕΙΑ" και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ΕΥ∆ Ηπείρου) www.peproe.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και της Γενικής Γραμματείας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.ependyseis.gr. 

10. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΥ∆ 
Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα, στο τηλ: 2651360533, και email: infoipiros@mou.gr.  

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 

       Αλέξανδρος Χαρίτσης 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 Περιφέρεια Ηπείρου: 

- Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

- ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, 

- ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου (∆ΙΑΠ). 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

   Γραφείο Γενικού Γραμματέα ∆ημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

   Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

   Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ 

   Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ). 

   Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ). 

   Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

- Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της 
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στρατηγική

Σύνολο ενε

τίθενται  απ

δράση, μπο

Έργο που ε
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πραγματοποιο

νες  προτεραιό

οιείται μέσω μ

πό τη διαχειρι
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ια  ενίσχυση. 

ος  ή  ιδιωτικό
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ΕΜΕ 

ΠΣΚΕ 
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νων ΜΜΕ για 

προσώπων 

Η κατηγορί

– Ορισμός 
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α  εξοπλισμο

ρέψιμη  την επ

ς η λήψη αδε

αρξη  των  εργ

απόκτησης  τω

σα εγκατάστασ
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χορηγούνται 
δραστηριότητ

υλα  στοιχεία 
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γασιών.  Για  τ

ων στοιχείων  ε

ση.  

γήπεδα,  κτίρ
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νων ΜΜΕ για 

δυναμικότη
της παραγω
παραχθεί π
διαδικασία
ή 
β)  η  από
εγκατάστασ
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την απλή εξαγ

στηριότητα  πο

ης στατιστική
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ε ειδικούς στα

εργασίας που

περιλαμβαν

πό  αύξηση 
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συντελεστών, 
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σιακής  χρημ

ις της παραγ

«Τροποποίησ

/24.08.2015) 

ητας  δημοσ

ισης  και  Ενδ

ν». 

ση υφιστάμεν

Ιουνίου 201

ατ΄ εφαρμογ

είναι  η  επέ

επιχειρηματ

κατάστασης,

ν έχουν παρ

μενης επιχει
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άλλη ενισχυ

μονάδων, θεω

λο  επενδυτι

ροσαρμοσμέ

υ της ενίσχυσ

ων είτε μέσω

μοιβών υποσ

νονισμού  (ΕΕ

ν 107 και 10

ίται  είναι  η 

S3) της Περιφ

ΡΟΣ 2014‐20

αγωνιστικότη

της παρούσα

δύναται  να 

. 

πό το Ευρωπ

ρους.  Το  ΕΤΠ

ής, κοινωνικ

ωση  μέσω 

ακών οικονο

σε  παρακμή

τηρικτικών υ

(ΕΕ)  1407/2

άση τους κα

1  του  Επιχει

της Υ.Α. 110

ση  της  υπ

λεξιμότητας 

χρηματοδοτο

Διαδικασία  ε

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

μένων κατηγ

08 της Συνθή

και  άυλα  στ

την  επέκτασ

ς παραγωγής

η θεμελιώδη 

ης. 

εδο ομίλου)

υόμενη επένδ

ωρείται ότι α

κό  έργο,  το 

ένο ποσό ενί

σης πρέπει ν

ω εξωτερική

στηρικτικών υ

Ε) 1407/201

08 της Συνθή

αύξηση  τω

φέρειας Ηπεί

020 και ειδικ

ητας με ανάπ

ας πρόσκλησ

ενταχθούν  π

παϊκό Ταμείο

ΠΑ  συνεισφ
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ε  σχέση  με 

ς  υφιστάμε

ς  εγκατάστασ

ης παραγωγι

τριών ετών α

ρεια επιπέδο

τικό έργο. Ότ

ίσχυσης  για

νδυτικά έργα

ιστον 25 % τ

με μορφή π

ν προβολής 

8ης  Δεκεμβρ

της Ευρωπαϊ

ους  τομείς 

Προτεραιότη

αι των ΤΠΕ».

000 €.  

της  συνολι

υξης (ΕΤΠΑ) 

ση  της  στήρι

ωση των κύρ

απτυξιακής 

μετατροπής τ

ων  η  ανάπτ

και δικτύωσ

κεμβρίου  20

ντός ορίου 1

ροβλέπεται  σ

κή Απόφαση

07.2015  (Φ

2020  –  Έλεγ

20  από  Αρ

ων  αξιολόγησ

ε τη 

τη 

νης 

σης 

κής 

από 

ου 3 

ταν 

α  το 

α.  

των 

που 

και 

ίου 

κής 

της 

τας 

. 

κής 

της 

ιξης 

ιων 

και 
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ός επιχειρήσ

νέα προϊόντα

ός)* 

μός  επιχειρή

χος ΕΠ: 15 (α

ση  της  απα

ίσχυση», συ

σχόλησης) 

ιμένη  δράση

πείρου 

ειρηματικότη

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

μόνο  πράξε

 υλοποιήσει

υσιάζεται στ

βολής προτά

0/9/2018 

ρω  ημερομ

ν  στο  Ε.Π.  Ή

τοσελίδα  το

άσεις, υπαγω

ν  κλπ.)  μέ

οποίο  δίνετα

οποίο υποχ

Π Περιφέρει

λπ.). 

Μικρομεσ

οτόμων προϊ

ίζονται  στο 

σεων που λα

α στην αγορ

ήσεων  που 

αριθμός)* 

ασχόλησης  σ

νολικός στόχ

η  οι  δύο  δε

ητας 

και υπηρεσιώ

εων  τις  οπο

ι.  

τον ακόλουθ

άσεων 

μηνιών  και  τ

Ήπειρος  20

ου  ΕΠ  Ήπει

ωγή, έλεγχος

έσω  του  Π

αι  στους  δι

χρεωτικά οι 

ιας Ηπείρου 

σαίων  Επι

ϊόντων και υ

ο  Παράρτημ

αμβάνουν ενί

ρά»,  συνολικ

λαμβάνουν 

στις  επιχειρ

χος ΕΠ: 15 (ι

είκτες  λαμβ

ών» 

-131- 

οίες  πρέπει 

ο πίνακα: 

της  διαθέσιμ

014‐2020.  Κά

ρος  2014‐20

ς, πιστοποίη

Πληροφοριακ

καιούχους  τ

δικαιούχοι τ

(π.χ.  αιτήμα

χειρήσεων 

πηρεσιών 

α  VIII  της 

ίσχυση για 

κός στόχος 

στήριξη», 

ήσεις  που 

ισοδύναμα 

άνουν  την 

να 

μης 

άθε 

020 

ση, 

κού 

των 

των 

ατα 
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Ηπείρου

υλοποίη

Περιφέρ

Η παρού

2020. Οι

έλεγχό  τ

Ηπείρου

 4. ΔΙΚ

Α.  Ως  «

εκπλη

ευθύ

Β.  Ο Υπ

αρμο

Ο Υπε

του  ε

Υπεύ

ΔΙΑΠ,

Γ.   Δικαι
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δρ

στ

Οι βασικ

 Να

πο

τις

4ψ
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 Το

 Να

20
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«Ενίσχυσ

αρεχόμενων

ώς ενίσχυση

ΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠ

Προκήρυξη

υ  (ΕΥΔ  Ηπείρ

ησης  των  εντ

ρειας Ηπείρο

ύσα Δράση υ

ι αρμοδιότητ

της,  περιγρά

υ Ορισμού τη

ΚΑΙΟΥΧΟΙ – 

«Δικαιούχος»

ηρώνοντας  τ

νη έναντι τη

εύθυνος  του

οδιότητές το

εύθυνος του

επενδυτικού

θυνος  του  Δ

, καθώς και γ

ιούχοι,  που 

οι παρακάτ

πιχειρήσεις: 

ραστηριότητ

το ΠΑΡΑΡΤΗ

κές προϋποθ

α δραστηριο

ου αναφέρον

ς αντίστοιχε

ψηφιοι  NAC

0.11.20.01). 

ο επενδυτικό

α  περιλαμβ

003/361/ΕΚ 

51/2014 της 

αι των μεσαί

ση υφιστάμεν

ν ενισχύσεων

ς 

ΟΙΗΣΗΣ ΤΗ

ς  της  παρού

ρου).  Η  υπο

ταγμένων  σχ

ου (ΔΙΑΠ), η ο

υλοποιείται μ

τες της ΕΥΔ 

άφονται  ανα

ης ως ΕΦ (ΦΕ

ΟΡΟΙ & ΠΡ

»  χαρακτηρί

τον  ορισμό 

ης ΕΥΔ Περιφ

υ Έργου προ

υ περιλαμβά

υ έργου αναλ

 σχεδίου,  κα

Δικαιούχου 

για την αρτιό

δύνανται  να

ω φορείς: 

κάθε  μονά

τα και οι Κωδ

ΗΜΑ VΙΙΙ της 

θέσεις συμμε

οποιούνται ή

νται στο Παρ

ς δαπάνες σ

CE  (πχ  10.1

ό σχέδιο θα β

βάνονται  στ

της  Επιτροπ

Επιτροπής τ

ίων επιχειρή

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ν  Επ

65

ΕΤ

Σ ΔΡΑΣΗΣ

ύσας  Δράση

δοχή  και  αξ

χεδίων  θα  γ

οποία έχει ο

με βάση το ν

Ηπείρου, οι 

αλυτικά  στη

ΕΚ 1107/Β/3

ΡΟΥΠΟΘΕΣΕ

ίζεται  το  νο

και  προϋπο

φέρειας Ηπεί

οέρχεται από

άνονται η ευ

λαμβάνει τη

αθώς  και  τη

του  έργου  ε

ότητα των π

α  τύχουν  δη

άδα,  ανεξάρ

δικοί Αριθμο

παρούσας π

ετοχής των ε

ή να δραστη

ράρτημα VII

στην Περιφέρ

1)  συμπεριλ

βασίζεται στ

τις  Μικρομε

πής  της 6ης Μ

της 17ης Ιουν

σεων,  

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

πιχορήγηση (

51/2014 ΓΑΚ/

ΤΠΑ 

ης  είναι  η  Ει

ξιολόγηση  τω

γίνει  από  τη

οριστεί ως Εν

νομοθετικό π

οποίες αναθ

ην  υπ’  αριθ

30.03.2017), 

ΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤ

ομικό  πρόσ

οθέσεις  της 

ίρου/ΔΙΑΠ γι

ό  τον Δικαιο

υθύνη της οι

ην υποχρέωσ

ην  τήρηση όλ

είναι  υπεύθ

αραδοτέων 

ημόσιας  χρη

ρτητα  από 

οί Δραστηρι

πρόσκλησης.

επιχειρήσεων

ηριοποιηθού

I της παρούσ

ρεια Ηπείρου

λαμβάνοντα

τον επιλέξιμο

εσαίες  Επιχ

Μαΐου 2003

νίου 2014, σχ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

Grant) 

/SA και 1407

ιδική  Υπηρε

ων  προτάσε

η  Διεύθυνση

νδιάμεσος Φ

πλαίσιο που

θέτονται στη

μ.  746/23.0

όπως τροπο

ΤΟΧΗΣ 

ωπο  (Επιχεί

Μικρομεσαί

ια την καλή ε

ούχο και  έχε

ικονομικής κ

ση να συγκεν

λων  των πα

υνος  για  τη

του έργου.

ματοδότηση

τη  νομική 

ότητας (ΚΑΔ

 

ν που υποβά

ύν στους επιλ

σας πρόσκλη

υ. Επισημαίν

ς  όλες  τις 

ο τομέα δρασ

ειρήσεις  (Μ

3  και  στο  Πα

χετικά με τον

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

7/2013 Κανον

σία  Διαχείρι

ων,  καθώς 

  Αναπτυξιακ

ορέας (ΕΦ). 

υ διέπει την υ

η ΔΙΑΠ υπό τ

03.2017  Από

ποιήθηκε κα

ίρηση)  που 

ίας  Επιχείρη

εκτέλεση του

ει  την  γενική

και διοικητικ

ντρώνει τα δ

ραστατικών,

ν  επικοινων

ης  στο  πλαίσ

της  μορφή

Δ) περιλαμβά

άλλουν πρότ

λέξιμους τομ

ησης, καθώς

νεται ότι επι

περαιτέρω 

στηριότητας

ΜΜΕ),  όπως

αράρτημα  Ι  τ

ν ορισμό των

και υπηρεσιώ

νισμός de m

ισης  του  Ε.Π

και  η  παρα

κού  Προγρα

 

υλοποίηση τ

την άμεση επ

όφαση  του 

αι ισχύει. 

υποβάλλει 

ησης  (ΜΜΕ)

υ έργου. 

ή  εποπτεία  τ

κής υποστήρ

δικαιολογητι

,  που αφορο

νία  της  επιχε

σιο  της  παρ

ή,  που  ασκ

άνονται στου

ταση, είναι ο

μείς δραστη

ς και να πραγ

ιλέξιμοι θεω

αναλύσεις 

ς (ΚΑΔ).  

ς  ορίζονται 

του  Κανονισ

ν πολύ μικρ

ών» 
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minimis 

Π.  Περιφέρε

κολούθηση 

αμματισμού 

του ΕΣΠΑ 20

ποπτεία και 

Περιφερειάρ

την  πρότα

  και  φέρει 

του  έργου.  Σ

ιξής του έργ

ικά υλοποίησ

ούν  το  έργο

είρησης  με 

ούσας  δράσ

κεί  οικονομ

υς οριζόμενο

ι ακόλουθες

ηριότητας  (ΚΑ

γματοποιήσο

ωρούνται οι Κ

(π.χ.  10.11.

στη  Σύστα

σμού  (ΕΕ)  αρ

ών, των μικρ

ειας 

της 

της 

014‐

τον 

ρχη 

αση, 

την 

Στις 

γου. 

σης 

ο. Ο 

την 

σης, 

μική 

ους 

ς:  

ΑΔ) 

ουν 

ΚΑΔ 

.11, 

αση 

ριθ. 

ρών 
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 Να

εμ

Ετ

 Να

 Να

 Να

ΟΡ

 Να

Επ

αγ

•  Δ

δεσμ

‐

‐

 Να

αί

 Να

Οι

επ

έχ

δι

αί

 Να

ημ

 Να

δι

 Να

εν

 Να

υπ

 Να

 Να

 Ο 

έχ

η 

μέ

εν

«Ενίσχυσ

α  λειτουργο

μπορικού  χα

τερόρρυθμη 

α τηρούν βιβ

α μη βρίσκον

α  μην  αποτ

ΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ

α  μην  εκκρ

πιτροπής,  με

γορά, 

Δεν  έχουν 

μευτική ισχύ,

‐ Παράβασ

‐ Αδήλωτη

α  μην  έχει  γ

ίτησης ενίσχ

α μην έχουν

ικονομικού 

πενδυτική  εν

χουν προγρα

ιαστήματος δ

ίτηση ενίσχυ

α  έχουν  κλ

μερομηνία υ

α  υποβάλλ

ικαιολογητικ

α υποβάλλο

νταχθεί σε άλ

α  δεσμευτο

ποβληθούν σ

α υποβάλλο

α μην εξωχώ

δικαιούχος 

χει προβεί σε

αρχική επέν

έγιστης περι

νίσχυση. 

ση υφιστάμεν

ούν  αποκλε

αρακτήρα  (Α

Εταιρία, Ι.Κ.

βλία Β' ή Γ' κ

νται υπό πτώ

ελούν  προβ

ΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩ

εμεί  σε  βά

ε  την οποία 

επιβληθεί  σ

 για παραβά

ση «υψηλής

η εργασία (2

γίνει  έναρξη

υσης, 

ν προβεί σε 

Χώρου  κατά

νίσχυση ή  να

αμματίσει να

δύο ετών με

υσης στη συγ

λείσει  δύο 

υποβολής της

λουν  επενδ

κών και εντύπ

υν στα επεν

λλο πρόγραμ

ούν  ότι  τα  ε

σε άλλο πρόγ

υν έως μία ε

ώρια (offshor

επιβεβαιών

ε μετεγκατά

νδυση για  τη

ιόδου δύο ετ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ειστικά  με  μ

Ανώνυμη  Ετα

Ε., Συνεταιρ

ατηγορίας τ

ώχευση, εκκα

βληματικές  ε

ΩΝ της παρο

ρος  τους  α

μια  ενίσχυσ

στην  επιχείρ

άσεις εργατικ

» ή «πολύ υ

πρόστιμα/ 2

η  εργασιών 

παύση της  ί

ά  τη  διετία 

α μην,  κατά

α προβούν σε

ετά την ολοκ

γκεκριμένη π

(2)  τουλάχ

ς πρότασής τ

δυτικό  σχέδ

πων, όπως ο

δυτικά σχέδ

μμα που χρη

επενδυτικά

γραμμα που

επενδυτική π

re) η επιχείρ

νει  ότι,  κατά

σταση στην 

ην οποία  ζητ

τών μετά την

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

μία  από  τι

αιρία,  Εταιρ

ρισμοί) ή ατο

ου Κ.Β.Σ., 

αθάριση ή α

επιχειρήσεις 

ούσας πρόσκ

ανάκτηση  εν

ση  κηρύσσετ

ρηση  πρόστ

κής νομοθεσ

ψηλής» σοβ

2 έλεγχοι) 

για  το  έργο

ίδιας ή παρ

πριν  από  τ

ά  τη  χρονική 

ε παύση της

κλήρωση της

περιοχή. 

χιστον  ετήσ

τους, έναρξη

διο,  καθώς 

ορίζονται από

διά τους δαπ

ηματοδοτείτα

τους  σχέδι

υ χρηματοδο

πρόταση ανά

ηση. 

ά  τα δύο  έτη

επιχειρηματ

τείται η ενίσ

ν ολοκλήρωσ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ις  ακόλουθε

ρία  Περιορισ

ομικές επιχει

αναγκαστική 

σύμφωνα  μ

κλησης,  

νίσχυσης  κατ

ται  παράνομ

τιμα  τα  οπ

σίας και ειδικ

βαρότητας (3

ο  ή  τη  δρασ

εμφερούς δ

την  υποβολή

στιγμή υπο

ς εν λόγω δρ

ς αρχικής επέ

σιες  οικονομ

η δραστηριότ

και  το 

ό την παρού

άνες που δε

αι από εθνικ

α  δεν  έχου

τείται από ε

ά Α.Φ.Μ. 

η  που προηγ

τική εγκατάσ

σχυση,  και δ

ση της αρχικ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ες  μορφές: 

σμένης  Ευθύ

ρήσεις, 

διαχείριση, 

με  τα  οριζό

τόπιν  προηγ

μη και ασυμ

οία  έχουν 

κότερα για: 

3 πρόστιμα/ 

στηριότητα  π

ραστηριότητ

ή  της  αίτησ

οβολής  της α

αστηριότητα

ένδυσης για 

μικές  χρήσε

τητας πριν τ

σύνολο  τω

σα πρόσκλη

εν έχουν χρη

κούς ή κοινοτ

ν  υποβληθε

θνικούς ή κο

γούνται  της 

σταση στην ο

δεσμεύεται ό

κής επένδυσ

και υπηρεσιώ

επιχειρήσε

ύνης,  Ομόρρ

 

μενα  στο  Π

γούμενης  α

μβίβαστη με 

αποκτήσει 

3 έλεγχοι) 

πριν  την  υπο

τας εντός  το

σής  τους  για

αίτησής  τους

ας εντός μέγ

 την οποία έ

εις  (2016,20

ην 1.1.2016.

ων  αναγκαί

ηση,  

ματοδοτηθε

τικούς πόρο

εί  για  έντα

οινοτικούς π

αίτησης  για

οποία θα πρ

ότι δεν θα  τ

σης για την ο

ών» 
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ις  εταιρικού

ρυθμη  Εταιρ

ΑΡΑΡΤΗΜΑ 

αποφάσεως 

την  εσωτερ

τελεσίδικη 

οβολή  γραπ

ου Ευρωπαϊκ

α  περιφερεια

ς  για  ενίσχυ

γιστου χρονικ

έχουν υποβά

017)  κατά 

.  

ων  στοιχεί

εί και δεν έχο

υς 

ξη  και  δεν 

όρους. 

α  ενίσχυση,  δ

ραγματοποιη

το πράξει  εν

οποία ζητείτα

ύ  / 

ρία, 

VI: 

της 

ρική 

και 

πτής 

κού 
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υση, 
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δεν 
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υποβολή
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εγκεκριμ
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πιπρόσθετα, 

μοιβές υποσ

Ε.  1407/201

σσονος  σημ

ικονομικών 

νταχθεί  μία 

χει  εγκριθεί 

ροηγούμενα

κτελεί  οδικέ

ορηγούνται 

εταφορές  γι

ποιαδήποτε 

εταφορές  γι

νώτατο όριο

ε την προϋπ

ων  δραστηρ

ραστηριότητ

υρώ και να μ

μπορευματικ

πισημαίνετα

Σε περίπτω

που έχουν

υπόψη  για

εξαγοράζο

που είχαν χ

) Αν μια επιχ

σημασίας 

αυτή την ε

τις  οποίες 

είναι δυνα

λογιστική α

της διάσπα

ουν  δικαίωμ

μοί  ή/και  ο

αζόμενη πρά

ει έναρξη ερ

ής  από  τους

του επενδυτ

ΙΛΕΞΙΜΟΙ Τ

ύσα πρόσκλη

ήσεων  (ΜΜΕ

έων προϊόντ

σχυόμενες  ε

μένης  Περιφ

ση υφιστάμεν

  για  όσες  ε

στηρικτικών 

13  (ενισχύσε

μασίας  που 

ετών,  να  μ

πρόταση  λα

προς  την 

α  έτη)  πριν  α

ς  μεταφορέ

ανά  κράτος

ια  λογαριασ

περίοδο τρι

ια  λογαριασ

ο των 200.00

πόθεση ότι τ

ριοτήτων  ή 

τας των οδικ

μη χρησιμοπ

κών μεταφορ
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ρεσιών στις τ

οποίηση νέω

ΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡ

ος ενίσχυση ε

υποβληθού

ής  των  περι

ού  (Ε.Ε.)  6

ΟΓΙΣΜΟΣ Π

Κ.Δ.) και οι ε

ΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟ

ΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

ιριακών και λο

βάθμιση και δ

σεις, διαρρυθ

κρής κλίμακας

οδομημένης γ

λούν τμήμα τη

ΛΙΣΜΟΣ 

ημάτων και λο

σε λειτουργία,

ύ  

ά συστήματα π

εων, συστήματ

ΙΚΟΥ 

icenses) προγ

μενου λογισμ

ετροποίησης 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

τομέα παρο

σπόλουτρα, θ

τεχνολογίες 

ων τεχνολογ

ΙΟΤΗΤΩΝ»  α

επιχείρηση.

ύν θα πρέπει

ιφερειακών 

651/2014  κ

ΡΑΞΕΩΝ 

επιμέρους υπ

ΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σ 

οιπών εγκατα

ιαμόρφωση π

θμίσεις για την

ς 

ης 

ης επένδυσης

οιπού εξοπλισ

, νέων σύγχρο

πληροφορική

τα πυρόσβεση

γραμμάτων λο

ικού 

Λογισμικού/Ε

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

οχής υπηρεσ

θαλασσοθερ

πληροφορικ

ικών, για επ

αναφέροντα

ι να τηρούν 

ενισχύσεων

αι  στις  δι

ποκατηγορίε

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ 

στάσεων 

περιβάλλοντος

ν διευκόλυνσ

σμού 

ονων μηχανημ

ς 

ης 

ογισμικού 

Εφαρμογών  

και υπηρεσιώ

σιών που σχε

ραπεία, βοτα

κής και επικο

πεξεργασία, 

αι  οι  επιλέξι

τις προϋποθ

ν»  και  14  «

ιατάξεις  το

ες τους είναι

ς χώρου 

η προσβασιμ

μάτων και λοι

ών» 
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ετίζονται με 

ανοθεραπεία

οινωνιών για

αξιοποίηση 

ιμοι  ΚΑΔ  στο

θέσεις του π

«Περιφερεια

υ  Κανονισμ

ι οι εξής: 

ότητας των Α

ιπού εξοπλισμ

την 

α).  

α το 

και 

ους 

που 

ακές 

μού 

μεΑ 

μού 
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Α/Α 

3.4 

3.5 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6 

6.1 

6.2 

Οι επιλέ

α) Επενδ

β) Λειτο

Ως ημερ

Οι  επιλέ

Απόφασ

Η επένδ

την  ολο

κατέστη

δραστηρ

και κατό

Όσον  α

εγκατάσ

των στο

προηγείτ

«Ενίσχυσ

Υπηρεσίες
άλλο παρε

Δαπάνες γ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Συμμετοχή

Συμμετοχή

Έξοδα μετ

Σχεδιασμό

Διαφημιστ

Σχεδιασμό

Δαπάνες π

Αναβάθμι

Δημιουργί

Έξοδα φιλ

Κατασκευ

Λοιπά έξο

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Πιστοποίη

Δαπάνες α

Μελέτες /

Δαπάνες υ

Δαπάνες π

Λοιπές δα

ΛΕΙΤΟΥΡΓ

Ενοίκια επ

Λοιπές λει

ξιμες δαπάν

δυτικές δαπά

υργικές δαπ

ομηνία επιλ

έξιμες  δαπά

ση του Υπουρ

υση διατηρε

κλήρωση  τη

σαν  παρωχ

ριότητα διατ

όπιν έγκριση

αφορά  ενισ

στασης, οι επ

ιχείων ενεργ

ται της έναρ

ση υφιστάμεν

ς προμήθειας/
εμφερές αυτο

για παροχή εύ

Η – ΠΡΟΩΘΗΣ

ή σε Επαγγελμ

ή σε Επαγγελμ

τακίνησης, δια

ός και παραγω

τικές καταχωρ

ός λογοτύπου

προβολής σε η

ιση υπάρχουσ

ία νέας ιστοσ

λοξενίας καθώ

ή και ανάρτησ

οδα προβολής

ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

ηση συστημάτ

απόκτησης επ

/ έρευνες αγο

υποβολής της

παροχής υπηρ

απάνες για συ

ΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕ

παγγελματικο

ιτουργικές δα

νες δίνονται 

άνες σε άυλα

πάνες, αμοιβέ

λεξιμότητας δ

άνες  πληρού

ργού Οικονο

είται στην π

ης  επένδυση

χημένα  ή  υ

τηρείται στη 

ς του αιτήμα

σχύσεις  πο

πιλέξιμες δα

γητικού που 

ρξης των εργα

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΚΑΤΗ

/χρήσης Λογισ
ού 

ύλογων προσα

ΣΗ ‐ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ματικές εκθέσ

ματικές εκθέσ

αμονής και δια

ωγή έντυπου π

ρήσεις σε έντυ

 και εταιρικής

ηλεκτρονικά μ

σας ιστοσελίδα

ελίδας 

ώς και έξοδα δ

ση αναμνηστι

 ‐ προώθησης

ΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ 

των διασφάλι

πικύρωσης και

ράς  

 αίτησης χρημ

ρεσιών παρακ

μβουλευτικές

ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ύ χώρου 

απάνες και κοι

με τη μορφή

α και ενσώμα

ές υποστηρι

δαπανών ορί

ύν  τους  όρο

μίας, Υποδο

εριοχή όπου

ης.  Αυτό  δε

υπέστησαν 

συγκεκριμέ

ατος από το α

ου  χορηγού

απάνες πρέπ

επαναχρησ

ασιών. 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟ

σμικού υπό κ

αρμογών για τ

Η 

σεις ως εκθέτη

σεις ως εκθέτη

ατροφής των 

πληροφοριακ

υπη ή/και ηλε

ς ταυτότητας

μέσα κοινωνικ

ας 

διοργάνωσης 

ικής πινακίδα

ς και δικτύωσ

 ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥ

ισης ποιότητα

ι προστασίας 

ματοδότησης

κολούθησης κ

ς και υποστηρ

ΗΣ 

ινόχρηστες δα

ή επιχορήγησ

ατα στοιχεία

ικτικών υπηρ

ίζεται η ημε

ους  που  κα

μών, Ναυτιλ

υ χορηγείται

ν  εμποδίζει

βλάβες  κα

νη περιοχή 

αρμόδιο όργ

ύνται  για 

πει να υπερβ

ιμοποιούντα

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

αθεστώς «Sof

την κάλυψη τ

ης στην Ελλάδ

ης στο εξωτερ

συμμετεχόντ

κού υλικού 

εκτρονική μορ

κής / επαγγελ

συναντήσεων

ας 

σης 

ΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ

ας και περιβαλ

διπλωμάτων 

και διαχείριση

ρικτικές υπηρε

απάνες 

σης, αφορού

α ενεργητικο

ρεσιών και δ

ρομηνία υπο

αθορίζει  η  α

λίας & Τουρι

ι η ενίσχυση

ι  την  αντικα

ατά  την  πε

κατά την αν

γανο παρακο

διαφοροπο

βαίνουν κατά

αι, όπως έχε

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ftware as a Se

ων αναγκών α

δα 

ρικό 

ων 

ρφή  

λματικής δικτύ

ν 

ΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙ

λλοντικής διαχ

ευρεσιτεχνία

ης επενδύσεω

εσίες 

ύν : 

ύ  

απάνες προβ

οβολής της α

αριθμ.  1104

σμού (ΦΕΚ 3

 για τουλάχ

ατάσταση  μο

ερίοδο  αυτή

ωτέρω ελάχ

ολούθησης τ

οίηση  υφισ

ά τουλάχιστ

ι καταγραφε

και υπηρεσιώ

ervice», «clou

ατόμων με αν

ύωσης  

ΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

χείρισης 

ας 

ων 

βολής και δι

αίτησης χρημ

427/ΕΥΘΥ  10

3521/Β/01.1

χιστον τρία (3

ονάδας  ή  εξ

ή,  εφόσον 

χιστη απαιτο

της πράξης.  

στάμενης  ε

τον 200%  τη 

εί στο οικον

ών» 
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d computing»

ναπηρία 

ικτύωσης 

ματοδότησης

020/20.10.20

1.2016). 

3) χρόνια, μ

ξοπλισμού  π

η  οικονομ

ούμενη περίο

επιχειρηματι

λογιστική α

ομικό έτος π

» ή 

ς. 

016 

ετά 

που 

μική 

οδο 

κής 

αξία 

που 
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Επιπλέον

στοιχείω

Τα  άυλα

πληρούν

α)  πρέπ

ενίσχυση

β) πρέπε

γ) πρέπε

αγοραστ

δ)  πρέπ

ενίσχυση

τρία έτη

6.1.1.1 

Α. Εδαφ

Αγορά  ή

επιχειρη

Οι δαπά

σωρευτι

εμπειρο

υπερβαί

εφαρμόζ

νομικό π

για αγορ

δαπανώ

Η  μίσθω

τουλάχισ

που  στο

τουλάχισ

περίπτω

για  τουλ

δαπάνες

απόκτησ

Κτίρια, ε

«Ενίσχυσ

ν τα αποκτώ

ων ενεργητικ

α  στοιχεία  ε

ν τις ακόλου

πει  να  χρησ

η· 

ει να είναι απ

ει να αγοράζ

τή και 

πει  να  περιλ

η και να παρ

   

Επενδυτικ

φικές εκτάσ

ή  μίσθωση 

ηματικής εγκ

άνες για την α

ικά  οι  όροι

γνώμονα  ή 

ίνει την εμπο

ζεται  το σύσ

πρόσωπο το

ρά μη οικοδ

ν για την οικ

ωση  γηπέδω

στον οκτώ  (8

ο  επενδυτικό

στον  δεκαπ

ωση και σε π

λάχιστον  τρί

ς  είναι  επιλέ

σή τους με α

εγκαταστάσε

ση υφιστάμεν

ώμενα στοιχε

ού άλλης επ

νεργητικού 

θες προϋποθ

σιμοποιούντα

ποσβεστέα· 

ζονται σύμφ

λαμβάνοντα

ραμένουν συ

κές δαπάνε

σεις  

γηπέδων  γι

κατάστασης γ

απόκτηση τω

ι:  α)  η  αξί

δεόντως  εξ

ορική αξία τ

στημα  του α

υ ευρύτερου

δομημένης κ

κεία πράξη.  

ων  για  τη  δη

8)  έτη από τ

ό  σχέδιο  πρ

έντε  (15)  έ

περίπτωση π

ία  έτη  μετά 

έξιμες υπό  τ

γορά. 

εις και περιβ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

εία ενεργητι

πιχειρηματική

είναι  επιλέξ

θέσεις: 

αι  αποκλεισ

φωνα με του

ι  στα  στοιχ

υνδεδεμένα μ

ες σε ενσώμ

ια  τη  δημιο

για διαφορο

ων απαραίτη

ία  της  εδαφ

ξουσιοδοτημ

της εδαφικής

αντικειμενικο

υ δημόσιου 

αι οικοδομη

ημιουργία  ν

την ημερομη

ροβλέπεται  κ

τη  από  την

αρατάσεων 

την  αναμεν

την προϋπόθ

βάλλων χώρ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ικού πρέπει 

ής εγκατάστ

ξιμα  για  τον

στικά  στην 

υς όρους της

χεία  ενεργητ

με το έργο γ

ματα στοιχε

ουργία  νέας

οποίηση της π

ητων εδαφικώ

φικής  έκτασ

μένο  επίσημ

ς έκτασης κα

ού προσδιορ

τομέα, γ) η

ημένης γης δ

νέας  επιχειρ

ηνία έγκριση

κατασκευή  ν

ν  ημερομην

για λόγους 

νόμενη  ημερ

θεση ότι  το 

ρος  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

να είναι κα

ασης, 

ν  υπολογισμ

επιχειρηματ

ς αγοράς απ

τικού  της  ε

για το οποίο 

εία ενεργητ

  επιχειρημα

παραγωγής.

ών εκτάσεων

σης  πιστοπ

μο  φορέα  π

αι την αντικε

ρισμού,  β)  η

 επιλέξιμη, γ

δεν υπερβαί

ρηματικής  εγ

ης του επενδ

νέου  κτιρίου

νία  έγκρισης

ανωτέρας β

ρομηνία  ολο

συνολικό κό

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ινούρια. Δεν

ό  των  επενδ

τική  εγκατά

ό τρίτους πο

επιχείρησης 

χορηγείται η

τικού  

ατικής  εγκατ

 

ν είναι επιλέ

οιείται  από

ου  βεβαιών

ειμενική αξία

  έκταση δεν

για συνεισφ

ίνει  το 10%  τ

γκατάστασης

δυτικού σχεδ

υ  η  διάρκεια

ς  του  επενδ

βίας, η μίσθω

οκλήρωσης  τ

όστος  της μί

και υπηρεσιώ

ν επιτρέπετα

δυτικών  δαπ

άσταση  που 

ου δεν έχου

στην  οποία

η ενίσχυση ε

τάστασης  ή 

έξιμες εφ’ όσ

ό  ανεξάρτητ

νει  ότι  η  τιμ

α για τις περ

ν ανήκει στο

φορά από το

των συνολικ

ς  πρέπει  να

δίου.  Ειδικά

ια  πρέπει  να

δυτικού  σχε

ωση πρέπει 

του  επενδυτ

ίσθωσης δικ

ών» 
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αι η απόκτησ

πανών,  εφόσ

λαμβάνει 

ν σχέση με 

α  χορηγείτα

επί τουλάχισ

την  επέκτα

σον πληρούν

το  ειδικευμέ

μή  αγοράς  δ

ριπτώσεις όπ

ο δημόσιο ή

 ΕΤΠΑ, δαπά

κών επιλέξιμ

α  ανέρχεται 

ά σε περίπτω

α  ανέρχεται 

εδίου.  Σε  κά

να συνεχίζε

τικού  έργου.

καιολογεί  τη 

σης 

σον 

την 

τον 

αι  η 

στον 

αση 

νται 

ένο 

δεν 

που 

 σε 

άνη 

μων 

σε 

ωση 

σε 

άθε 

εται 

  Οι 

μη 
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Επενδυτ

νέας  επ

εγκατάσ

Οι κτιρια

 
ε

ε

 

 
π

δ

 
α

Α

Οι  δαπά

υποβαλλ

και  είνα

ειδάλλω

Οι κτιρια

Πρέπει 

πιστοπο

που βεβ

αντικειμ

β) το ακί

δεν έχει 

το ακίνη

την περί

ΕΤΠΑ, δα

επιλέξιμ

Μίσθωσ

να  συνε

Ειδικά σ

να ανέρχ

Σε  κάθε

συνεχίζε

έργου. Ο

τη μη απ

Μηχανή

Επενδυτ

στοιχείω

μιας επιχ

«Ενίσχυσ

τικές δαπάνε

πιχειρηματικ

στασης σε νέ

ακές επενδύσ

Κτιριακές  ε

εγκαταστάσε

εργαστηριακ

Εργασίες βελ

Εργασίες  πρ

που  συνδέο

διαχωρισμός

Κατασκευές,

αποβλέπουν

ΑμΕΑ «Σχεδι

άνες  κατασ

λόμενη πλήρ

αι  σύμφωνες

ως θα είναι μ

ακές υποδομ

να  πληρού

ιείται από α

βαιώνει ότι η

μενική αξία γ

ίνητο δεν αν

αποτελέσει

ητο δεν χρησ

ίοδο που έχ

απάνη για αγ

μων δαπανών

ση κτιριακών

εχίζεται  για 

σε περίπτωση

χεται σε του

  περίπτωση

εται για τουλ

Οι δαπάνες ε

πόκτησή του

ήματα ‐ εξοπ

τικές  δαπάνε

ων,  για  τη  δη

χειρηματική

ση υφιστάμεν

ες για κατασ

κής  εγκατάσ

α προϊόντα κ

σεις περιλαμ

εργασίες,  η

εις,  στους

κούς χώρους

λτίωσης, ανα

ρομήθειας  κ

ονται  πάγια

ς τους να μη

,  διαμορφώ

ν  στη  διευκό

ιάζοντας για

σκευής,  ανα

ρη  τεχνική μ

ς με  τις απα

η επιλέξιμες

μές πρέπει ν

ύνται  σωρευ

ανεξάρτητο ε

η τιμή αγορά

για τις περιπτ

νήκει στο δη

ι αντικείμενο

σιμοποιείται

χουν αποφασ

γορά μη οικο

ν για την οικ

ν υποδομών 

τουλάχιστον

η που στο επ

λάχιστον δε

  και  σε  περ

λάχιστον τρί

είναι επιλέξιμ

ς με αγορά. 

πλισμός 

ες  για  απόκ

ημιουργία  ν

ς εγκατάστα

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

σκευή, αναβά

στασης,  ή 

και υπηρεσίε

μβάνουν ενδ

ηλεκτρομηχα

  χώρους 

ς, χώρους πα

αβάθμισης κ

και  εγκατάστ

α  με  τις  κτ

ην είναι εφικτ

ώσεις,  επεκτ

όλυνση  πρό

όλους» του

αβάθμισης, 

μελέτη,  υπογ

ραίτητες  εγκ

ς.  

α είναι προσ

υτικά  οι  ακ

ειδικευμένο 

άς δεν υπερβ

τώσεις όπου

μόσιο ή σε ν

ο εθνικής ή κ

ι για κατοικί

σισθεί  στην 

οδομημένης

κεία πράξη.

για τη δημιο

ν  οκτώ  (8)  έ

πενδυτικό σχ

καπέντε (15)

ρίπτωση  παρ

ία έτη μετά 

μες υπό την 

 

κτηση  ή  χρη

νέας  επιχειρ

ασης σε νέα π

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

άθμιση, διαμ

τη  διαφορ

ες.  

δεικτικά: 

ανολογικές 

παραγωγή

αροχής υπηρ

και διαμόρφω

τασης  συστη

τιριακές  υπο

τός για χρήσ

τάσεις,  δια

σβασης  των

 ΥΠΕΚΑ.  

διαμόρφωσ

γεγραμμένη 

κρίσεις  και 

σαρμοσμένε

κόλουθοι  ό

εμπειρογνώ

βαίνει την εμ

υ εφαρμόζετ

νομικό πρόσ

κοινοτικής επ

ία, ε)  το ακίν

εγκριτική α

ς και οικοδομ

ουργία νέας 

έτη  από  την

χέδιο προβλ

) έτη από τη

ρατάσεων  γ

την αναμενό

προϋπόθεσ

ηματοδοτική

ηματικής  εγ

προϊόντα κα

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

μόρφωση κτ

οποίηση  τη

εργασίες, 

ής,  αποθήκ

ρεσιών και χώ

ωσης περιβά

ημάτων  αυτ

οδομές  με 

ση σε άλλο χώ

ρρυθμίσεις 

ν  ΑμΕΑ,  σύμ

σης  κτιριακώ

από αρμόδ

αδειοδοτήσε

ς στις ειδικέ

ροι:  α)  η 

ώμονα ή δεόν

μπορική αξία

ται το σύστη

ωπο του ευρ

πιχορήγησης

νητο οφείλε

απόφαση,  στ

μημένης γης

επιχειρηματ

ν  ημερομηνί

λέπεται κατα

ν ημερομηνί

για  λόγους  α

όμενη ημερο

η ότι το συνο

  μίσθωση  μ

γκατάστασης

αι υπηρεσίες

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

τιριακών υπο

ης  παραγωγ

εγκατάστασ

κευσης  κα

ώρους διοίκη

άλλοντος χώ

τοματοποίησ

τρόπο  μόνι

ώρο. 

των  κτιρια

μφωνα  με  τι

ών  εγκατασ

διο  /αρμόδιο

εις,  όπως  ορ

ς λειτουργικ

αξία  των  κ

ντως εξουσιο

α των κτιριακ

μα του αντικ

ρύτερου δημ

ς για τα προ

ι να χρησιμο

τ)  η  επιλέξιμ

 δεν υπερβα

τικής εγκατά

ία  έγκρισης 

ασκευή νέου

ία έγκρισης τ

ανωτέρας  βί

ομηνία ολοκ

ολικό κόστος

μηχανημάτω

ς  ή  τη  διαφο

.  

και υπηρεσιώ

οδομών, για

γής  μιας  ε

ση  δικτύων

αι  διάθεση

ησης της επι

ώρου. 

σης  και  ποιο

ιμο  και  στα

ακών  εγκατα

ις  Οδηγίες  Σ

στάσεων  πρ

ους μηχανικό

ρίζει  η  κείμε

κές ανάγκες 

κτιριακών  ε

ιοδοτημένο ε

κών εγκατασ

κειμενικού π

μόσιου τομέα

ηγούμενα δ

οποιείται γι

μη,  για συνε

αίνει το 10% 

άστασης. Η μ

του  επενδυ

υ κτιρίου η δ

του επενδυτ

ίας,  η  μίσθω

κλήρωσης το

ς της μίσθωσ

ων  και  εξοπλ

οροποίηση  τ

ών» 
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α τη δημιουρ

επιχειρηματι

ν  και  ειδι

ς  προϊόντ

ιχείρησης. 

οτικού  ελέγχ

αθερό  ώστε

αστάσεων  π

Σχεδιασμού 

οκύπτουν  α

ό  /  μηχανικο

ενη  νομοθεσ

της επένδυσ

εγκαταστάσε

επίσημο φορ

στάσεων και

προσδιορισμ

α, γ) το ακίν

έκα (10) έτη

α το σκοπό 

ισφορά από

των συνολικ

μίσθωση πρέ

υτικού  σχεδί

διάρκεια πρέ

τικού σχεδίο

ωση  πρέπει 

ου επενδυτικ

σης δικαιολο

λισμού,  πάγ

της  παραγω

ργία 

κής 

ικές 

ων, 

χου 

ε  ο 

που 

για 

από 

ούς 

σία, 

σης. 

εων 

ρέα 

την 

μού, 

ητο 

, δ) 

και 

ό  το 

κών 

έπει 

ίου. 

έπει 

υ.  

να 

κού 

ογεί 

ιων 

γής 

ΑΔΑ: 6Γ1Ι465ΧΙ8-Ρ8Β



 

Εξοπλισμ

συντήρη

εμφάνισ

καταχωρ

Τα μηχα

λόγο  αυ

προμηθε

αριθμός

Τα μηχα

αναγκαι

ανεξάρτ

Οι επενδ

 
α

 
π

 
π

 

 

 

 
τ

Οι δαπά

Οι  δαπά

επιχείρη

Οι  δαπά

εξαρτημ

της για τ

προμηθε

εξοπλισμ

Η Χρημα

στοιχείο

περιόδο

α) ο μισθ

 β) τα μι

ή  λογιστ

συγχρημ

γ)  στη  σ

αποτελε

επιλέξιμ

«Ενίσχυσ

μός  που  απ

ηση έχει ωφέ

ση κατά τη χρ

ρίζεται, κατά

ανήματα – εξ

υτό  οι  επιχει

ευτή όπου ν

ς πλαισίου, ή

ανήματα και 

ιότητα της χρ

ητους προμη

δυτικές δαπά

Προμήθεια 

αποθήκευση

Προμήθεια 

παραγωγής.

Προμήθεια 

παραγωγική

Προμήθεια ή

Προμήθεια ή

Προμήθεια ή

Προμήθεια 

των στόχων 

άνες προμήθε

άνες  συντήρ

ηση δεν είνα

άνες  προμήθ

μάτων του εξ

την ομαλή λ

ευτής  και  δ

μού.  

ατοδοτική μί

ου  που αποτ

υ μίσθωσης 

θωτής είναι 

ισθώματα πο

τικό  έγγραφ

ματοδότηση,

σύμβαση  χρη

εί  το  αντικε

μο  για  τη  κο

ση υφιστάμεν

ποτελεί  πάγι

έλιμη διάρκε

ρήση, δεν χά

ά περίπτωση

ξοπλισμός π

ιρήσεις  θα  π

να αναγράφε

ή σειριακός α

ο εξοπλισμό

ρήσης τους κ

ηθευτές.  

άνες μηχανο

ή χρηματοδο

η, συντήρηση

ή  χρηματοδ

  

ή  χρηματοδ

ής διαδικασία

ή χρηματοδο

ή χρηματοδο

ή χρηματοδο

ή    χρηματοδ

του επενδυτ

ειας περιλαμ

ησης,  επισκ

ι επιλέξιμες.

θειας  ανταλ

ξοπλισμού π

λειτουργία τη

εν  υπερβαίν

ίσθωση εξοπ

τελεί  το  αντι

και με την τ

ο άμεσος δι

ου καταβάλλ

φο  ισοδύναμ

,  

ηματοδοτική

ίμενο  της  σ

ινοτική συγχ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ιο  στοιχείο, 

εια χρήσης μ

άνει την ταυτ

, στο μητρώο

πρέπει να είν

πρέπει  να  π

εται ρητά ο 

αριθμός μηχα

ός περιγράφ

και το κόστο

λογικού και 

οτική μίσθω

η και διάθεσ

δοτική  μίσθω

δοτική  μίσθ

ας.  

οτική μίσθωσ

οτική μίσθωσ

οτική μίσθωσ

δοτική μίσθω

τικού σχεδίο

μβάνουν και

ευής  και  αν

.  

λακτικών  εί

που προμηθε

ης σύμφωνα

νουν,  σε  πο

πλισμού είνα

ικείμενο  της

τήρηση των ε

καιούχος της

λει ο μισθωτ

μης  αποδεικτ

ής  μίσθωσης

σύμβασης  τ

χρηματοδότη

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

θεωρείται  κ

μεγαλύτερη 

τότητά του μ

ο παγίων κα

ναι σύγχρον

προσκομίζου

σχετικός αρ

ανήματος (ε

φονται αναλυ

ος απόκτησής

λοιπού εξοπ

ωση μηχανολ

ση προϊόντω

ωση  εργαστ

θωση  συστη

ση ειδικού ε

ση εξοπλισμ

ση συστημάτ

ωση μεταφο

ου.  

ι το κόστος μ

ντικατάστασ

ίναι  επιλέξιμ

εύεται η επι

α με τους όρ

οσοστό,  το  1

αι επιλέξιμη 

ς  σύμβασης 

εξής όρων: 

ς κοινοτικής

τής στον εκμ

τικής  ισχύος

ς  που  περιλα

της  χρηματο

ηση δεν  πρέ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

κάθε  στοιχε

του ενός έτ

με ενσωμάτω

αι δέχεται απ

ης τεχνολογ

ν  σχετική  βε

ριθμός παρα

φόσον υφίσ

υτικά, με τεχ

ς τους με υπ

πλισμού περ

λογικού και λ

ν.  

ηριακού  εξο

μάτων  αυτο

ξοπλισμού γ

ού χώρων δ

των πληροφ

ορικών μέσω

μεταφοράς κ

ης  εξοπλισμ

μες  εφόσον 

ιχείρηση, απ

ους προμήθ

10%  της  δαπ

όταν περιλα

της  χρηματ

 συγχρηματο

ισθωτή, συν

ς,  αποτελού

αμβάνει  ρήτ

οδοτικής  μίσ

έπει  να υπε

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ίο  το  οποίο

ους, διατηρε

ωση σε άλλο 

ποσβέσεις.  

ίας, καινούρ

εβαίωση  του

αστατικού, ο 

ταται).  

χνικές προδι

ποβαλλόμενε

ιλαμβάνουν

λοιπού εξοπ

οπλισμού  για

οματοποίηση

για την ανάπ

ιοίκησης της

ορικής και δ

ων, όταν συμ

αι εγκατάστα

μού  που  χρη

αυτά  είναι 

ποτελούν δη

ειας του εξο

πάνης  απόκτ

αμβάνει υποχ

οδοτικής  μίσ

οδότησης, 

νοδευόμενα 

ν  τη  δαπάν

τρα αγοράς 

σθωσης,  το 

ρβαίνει  την 

και υπηρεσιώ

ο  με  κατάλλ

εί το αρχικό

 ή πιο σύνθε

ργια, αμεταχ

υ  οίκου  κατ

τύπος του ε

ιαγραφές, τε

ες τρεις (3) π

ν ενδεικτικά 

πλισμού για 

α  τον  ποιοτ

ης  και  ποιο

πτυξη υπηρεσ

ς επιχείρηση

δικτυώσεων.

μβάλλουν στ

ασης του εξο

ησιμοποιείτα

παρελκόμεν

ηλαδή αναπό

οπλισμού πο

τησης  του  υ

χρέωση αγο

σθωσης μετ

από εξοφλη

νη  που  είνα

του  πάγιου

ανώτατο  π

καθαρή αγο

ών» 
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ληλη  χρήση 

 του σχήμα 

ετο στοιχείο 

χείριστα. Για

τασκευής  ή  τ

εξοπλισμού 

εκμηριώνετα

προσφορές α

: 

την παραγω

τικό  έλεγχο 

οτικού  ελέγχ

σιών.  

ς. 

 

την  εκπλήρω

οπλισμού. 

αι  ήδη  από 

να  των  κύρ

όσπαστο τμή

ου προσφέρε

υπό  προμήθ

ράς του πάγ

ά  την  λήξη 

μένο τιμολό

ι  επιλέξιμη 

στοιχείου  π

οσό  που  εί

οραία αξία  τ

και 

και 

και 

α το 

του 

και 

αι η 

από 

ωγή, 

της 

χου 

ωση 

την 

ιων 

ήμα 

ει ο 

θεια 

γιου 

της 

όγιο 

για 

που 

ίναι 

του 
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εκμισθο

μίσθωση

ασφαλίσ

δ)  η  διά

επενδυτ

 ε)  η  κο

ανωτέρω

πραγματ

στ)  ωστ

αποτελε

χρησιμο

από την 

Η  επιχεί

απόκτησ

στον δικ

Ο  αποκτ

επίσης, 

νομοθεσ

6.1.1.2 

Επενδύσ

υπόστασ

1.Λογισ

δικτύω

  2.Επικύ

  3.Απόκτ

  4.Απόκτ

  5.Χρήσ

  6.Χρήσ

  7.Χρήσ

8.Χρήσ

   9.Μελέ

παραγω

10.Πισ

πρότυπ

11.Σχεδ

12.Χρή

Τα  άυλα

πληρούν

«Ενίσχυσ

ύμενου  πάγ

ης  (φόροι, π

σεων κλπ.) δ

άρκεια  της 

τικού σχεδίου

ινοτική  ενίσ

ω καταβάλλε

τικά καταβλη

τόσο  ο  μισ

εσματική  απ

ποίηση εναλ

επιλέξιμη δα

ίρηση  πρέπ

ση του οποίο

καιούχο. 

τώμενος  εξο

και  στο  βι

σία. 

Άυλα στοιχ

σεις  για  την

ση, όπως: 

σμικά:  Ειδικ

ωση της επιχε

ύρωση και πρ

τηση και επι

τηση δικαιω

η συμβουλε

η βάσεων δε

η προτύπων

ση υπηρεσιώ

έτη και σύντ

γικές λειτου

τοποίηση  κ

πα  

διασμός νέω

ήση υπηρεσι

α  στοιχεία  ε

ν τις ακόλου

ση υφιστάμεν

γιου  στοιχεί

περιθώριο κέ

εν είναι επιλ

χρηματοδοτ

υ, όπως κάθ

σχυση  για  τι

εται στον μισ

ηθεί,  

σθωτής  πρέ

πό  πλευράς 

λλακτικής με

απάνη.  

ει  να  διατη

ου ενισχύθηκ

οπλισμός  κα

ιβλίο  παγίω

χεία ενεργητ

ν  απόκτηση

κά  λογισμικά

είρησης, ανά

ροστασία δικ

ικύρωση αδε

ωμάτων τεχνο

υτικών υπηρ

εδομένων 

ν και κανονισ

ών εργαστηρί

ταξη εγχειρι

ργίες  

και  τυποποί

ων προϊόντων

ών πειραματ

νεργητικού 

θες προϋποθ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ου.  Οι  άλλε

έρδους  του 

λέξιμες,  

τικής  μίσθω

ε φορά ισχύ

ις  συμβάσει

σθωτή σε μία

έπει  να  απ

κόστους  μέθ

εθόδου συνε

ρήσει  στην 

κε, τουλάχισ

αταγράφεται

ων  της  επιχ

τικού 

  στοιχείων 

ά  για  αυτομ

άπτυξη ηλεκτ

καιωμάτων ε

ειών εκμετάλ

ογνωσίας 

ρεσιών καινο

σμών που τα

ίου 

ιδίων για  την

ηση  τελικών

ν και υπηρεσ

τικής ανάπτυ

είναι  επιλέξ

θέσεις: 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ες  δαπάνες 

εκμισθωτή, 

σης  πρέπει 

ει, 

ις  χρηματοδ

α ή περισσό

ποδεικνύει 

θοδος  για  τ

επαγόταν χα

κατοχή  της

στον για μια 

ι  στα  πάγια

χείρησης,  κα

ενεργητικο

ματοποίηση 

τρονικών υπ

ευρεσιτεχνία

λλευσης 

οτομίας 

α εμπεριέχου

ν ανάπτυξη 

ν  προϊόντω

σιών 

υξης 

ξιμα  για  τον

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

που  σχετίζο

κόστος ανα

να  έχει  ως

οτικής  μίσθ

τερες δόσεις

ότι  η  χρημ

την  απόκτησ

αμηλότερο κ

ς  και  να  μη

τριετία από 

α  περιουσιακ

ατά  τα  προ

ύ  που  δεν 

και  ποιοτικ

πηρεσιών, αν

ας 

υν 

και πιστοπο

ν  και  υπηρ

ν  υπολογισμ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ονται  με  τη 

χρηματοδότ

ς  ανώτατο  χ

ωσης  που  α

ς ανάλογα μ

ματοδοτική 

ση  της  χρήσ

κόστος, το επ

  μεταβιβάσ

την ημερομ

κά  στοιχεία 

οβλεπόμενα 

έχουν  φυσ

κό  έλεγχο  π

νάπτυξη ηλεκ

οίηση διαχει

ρεσιών,  σύμ

ό  των  επενδ

και υπηρεσιώ

σύμβαση  χ

τησης,  γενικά

χρονικό  όρι

αναφέροντα

με τα μισθώμ

μίσθωση  ε

ης  του  εξοπ

πιπλέον κόσ

σει  τον  εξοπ

μηνία της τελ

της  επιχείρ

στην  Εθνικ

σική  ή  χρημ

παραγωγής, 

κτρονικών π

ιριστικών συ

μφωνα  με  α

δυτικών  δαπ

ών» 
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χρηματοδοτι

ά έξοδα,  έξο

ο  τη  λήξη  τ

ι  στο  σημεί

ματα που έχο

είναι  η  πλ

πλισμού.  Εά

στος αφαιρεί

πλισμό,  για 

λικής πληρωμ

ρησης,  καθώ

κή  φορολογ

ματοοικονομ

λειτουργία 

πωλήσεων. 

υστημάτων σ

αναγνωρισμέ

πανών,  εφόσ

κής 

οδα 

του 

ίο  γ 

ουν 

έον 

ν  η 

ίται 

την 

μής 

ώς  , 

γική 

μική 

και 

στις 

ένα 

σον 
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α)  πρέπ

ενίσχ

β) πρέπε

γ)  πρέπ

αγορ

δ)  πρέπ

ενίσχ

τουλά

Θα πρέπ

υποβαλλ

Σημειών

άρθρο 1

Σε  κάθε

προμηθε

ιστορικώ

διατήρη

•  Οι  δ

εγκατ

Υπογ

Υπογραμ

o  Δεν α

o  Δεν  α

επιχε

o  Επιλέ

αναπ

o  Σε πε

λαμβ

•  Το  απ

επίση

νομο

6.1.1.3 

Προβολή

 Δ

 Σ

 Σ

«Ενίσχυσ

πει  να  χρησ

χυση, 

ει να είναι απ

πει να αγορά

αστή, 

πει  να  περιλ

χυση  και  να

άχιστον τρία

πει να τεκμη

λόμενες τρεί

νεται ότι οι δ

8 Ν. 4308/20

ε  περίπτωση

ευόμενου λο

ών στοιχείων

σης της επέν

απάνες  λογ

τάστασης  κα

ραμμίζεται ό

μμίζεται ότι: 

αποτελεί επιλ

αποτελεί  επ

είρησης 

έξιμες  είναι

πτύσσονται ω

ερίπτωση αγ

βάνεται μέριμ

ποκτώμενο 

ης,  και  στο 

θεσία. 

Λειτουργικ

δικτύωσης

ή ‐ Προώθησ

Δαπάνες προ

Συμμετοχή σ

Συμμετοχή σ

ση υφιστάμεν

σιμοποιούντα

ποσβεστέα, 

άζονται σύμφ

λαμβάνοντα

α  παραμένο

α (3) έτη από

ριώνεται η α

ίς (3) προσφ

δαπάνες (5) –

014.  

η,  θα  πρέπε

ογισμικού τό

ν από τη στιγ

νδυσης, στον

γισμικού  πέ

αι  τυχόν  πα

ότι: 

λέξιμη δαπά

πιλέξιμη  δαπ

ι  μόνο  οι  δ

ως απόρροια

γοράς λογισμ

μνα να εξυπ

λογισμικό  κ

βιβλίο  παγ

κές  δαπάνε

ς 

ση – Δικτύω

οβολής των 

σε δίκτυα επ

σε εκθέσεις 

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

αι  αποκλεισ

φωνα με του

ι  στα  στοιχ

υν  συνδεδε

 την ημερομ

αναγκαιότητ

ορές από αν

– (12) θα είν

ει  να  υπάρχ

όσο κατά τον

γμή της αγορ

ν τόπο υλοπο

ραν  του  κό

αραμετροπο

άνη η ίδιο ‐πα

πάνη  η  αναν

δαπάνες  αγ

α υλοποίησης

μικού / εφαρ

ηρετεί τις αν

καταγράφετα

γίων  της  επ

ες,  αμοιβές 

ση 

νέων προϊόν

ιχειρήσεων 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

στικά  στην 

υς όρους της

χεία  ενεργητ

εμένα  με  το

μηνία λήξης τ

τα της χρήση

νεξάρτητους 

ναι επιλέξιμε

χει  δυνατότ

ν χρόνο υλοπ

ράς και της ε

οίησης της ε

όστους  αγορ

οίησης  καθώ

αραγωγή λο

νέωση  αγορ

γοράς  λογισ

ς του Επενδυ

ρμογών που 

νάγκες ατόμ

αι    στα  πάγ

ιχείρησης,  κ

υποστηρικ

ντων / υπηρε

 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

επιχειρηματ

ς αγοράς απ

τικού  της  ε

ο  έργο  για 

του επενδυτ

ης του λογισ

προμηθευτέ

ες εφόσον τη

ητα  επίδειξ

ποίησης του 

εγκατάσταση

επένδυσης.

ράς  δύναντα

ώς  και  το  κ

ογισμικού (πα

ράς  άδειας  χ

σμικού  που

υτικού Σχεδί

απευθύνοντ

ων με αναπη

για  περιουσι

κατά  τα  προ

κτικών  υπηρ

εσιών 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

τική  εγκατά

πό τρίτους πο

πιχείρησης 

το  οποίο  χ

ικού σχεδίου

μικού και το

ές/παρόχους

ηρούν τις πρ

ης  της  παρ

έργου (δυνα

ης), όσο και κ

αι  να  περιλ

όστος  εκπαί

αραγωγή πρ

χρήστη  για  τ

σχετίζοντα

ίου. 

ται στο πελα

ηρία σύμφων

ιακά  στοιχεί

οβλεπόμενα

ρεσιών  και

και υπηρεσιώ

άσταση  που 

ου δεν έχου

στην  οποία

χορηγείται  η

υ. 

ο κόστος από

ς. 

ροϋποθέσεις

αγωγικής  λε

ατότητα χρή

κατά το χρόν

λαμβάνουν 

ίδευσης  του

ος ιδία χρήσ

το  υπάρχον

αι  με  τις  δ

ατειακό κοιν

να με το Πα

ία  της  επιχε

α  στην  Εθνικ

ι  δαπάνες 

ών» 
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λαμβάνει 

υν σχέση με 

α  χορηγείτα

η  ενίσχυση 

όκτησής του

ς όπως ορίζε

ειτουργίας  τ

ήσης ανάκτησ

νο υποχρέωσ

και  το  κόσ

υ  προσωπικ

ση) 

ν  λογισμικό 

διεργασίες  π

νό θα πρέπει

ράρτημα XII.

είρησης,  καθ

κή  φορολογ

προβολής 

την 

τον 

αι  η 

επί 

υ με 

ι το 

του 

σης 

σης 

στος 

κού. 

της 

που 

ι να 

.  

θώς 

γική 

και 
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Οι  λειτο

παρουσι

επιλέξιμ

Για  την 

ΔΑΠΑΝΕ

Δεν είνα

που  δεν

επιχειρη

Θα  πρέ

υποβαλλ

Τεχνική 

 

 Λ

 Υ

 Δ

Λειτουρ

 

 Δ

 Δ

 Δ

 Δ

 Λ

Οι  λειτο

πρέπει  ν

εντός τη

Για  την 

ΕΠΙΛΕΞΙΜ

ΟΙΚΟΝΟ

6.2. Μ

Δεν απο

i. Δαπά
την υ

ii. Δαπά
αδειώ

«Ενίσχυσ

ουργικές  δα

ιάζουν  συνά

μης περιόδου

τεκμηρίωση

ΕΣ της προκή

αι επιλέξιμες

ν  αφορούν 

ηματική δρασ

πει  να  τεκμ

λόμενες δύο

και Συμβουλ

Νομική υποσ

Λογιστική υπ

Υπηρεσίες δ

Δαπάνες ορκ

γικές δαπάν

Ενοίκια επαγ

Δαπάνες πα

Δαπάνες επα

Δαπάνες θέρ

Δαπάνες ύδρ

Λοιπές κοινό

ουργικές  δαπ

να  παρουσιά

ς επιλέξιμης

τεκμηρίωση

ΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜ

τελούν επιλέ

άνες που πρα

υποβολή της 

άνες εργασιώ

ών και εγκρίσ

ση υφιστάμεν

πάνες  –  αμ

άφεια  με  το

υ υλοποίησή

η  των  δαπα

ήρυξης. 

ς μεμονωμέν

και  δεν  δια

στηριότητα τ

μηριώνεται 

ο (2) προσφο

λευτική Υπο

στήριξη 

ποστήριξη 

ιαχείρισης τ

κωτών λογισ

νες Επιχείρη

γγελματικού

ροχής ηλεκτ

αγγελματική

ρμανσης 

ρευσης – απ

όχρηστες δα

πάνες,  αμοιβ

άζουν  συνάφ

ς περιόδου υ

η  των  δαπαν

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

ΜΕΣ ΔΑΠΑΝ

έξιμες δαπά

αγματοποιο

αίτησης χρη

ών που πραγ

σεων.  

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

μοιβές  υποσ

υς  στόχους 

ς του. 

ανών,  απαιτο

νες ενέργειες

ασυνδέοντα

της εταιρίας

η  αναγκαιό

ορές από ανε

οστήριξη Επιχ

ου επενδυτι

στών για την 

σης  

ύ χώρου 

ροδότησης

ής τηλεφωνία

ποχέτευσης 

πάνες που α

βές  υποστηρ

φεια  με  του

υλοποίησής τ

νών,  απαιτο

–  ΑΠΑΡΑΙΤ

» της πρόσκλ

ΝΕΣ 

νες οι παρακ

ύνται πριν α

ηματοδότηση

γματοποιούν

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

στηρικτικών 

του  επενδυ

ούνται  τα  α

ς καθαρά πρ

αι  σαφώς  με

. 

ότητα  της  χ

εξάρτητους π

χείρησης 

ικού σχεδίου

πιστοποίησ

ας, κινητής κ

αφορούν το ε

ρικτικών  υπη

υς  στόχους  τ

του. 

ύνται  τα  αν

ΤΗΤΑ  ΠΑΡΑ

λησης. 

κάτω: 

από τον χρόν

ης. 

νται πριν τη

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

υπηρεσιών 

υτικού  σχεδί

αναφερόμεν

ροωθητικού 

ε  το  επενδυ

χρήσης  των

παρόχους. 

υ 

η των δηλου

και σταθερής

επενδυτικό σ

ηρεσιών  και

του  επενδυτ

ναφερόμενα 

ΑΣΤΑΤΙΚΑ  Γ

νο έναρξης ε

ην έγκριση τω

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

–  δαπάνες 

ίου  και  πρα

α  στο  ΠΑΡΑ

χαρακτήρα 

υτικό  σχέδιο

  υπηρεσιών

υμένων δαπα

ς 

σχέδιο. 

ι  οι  δαπάνες

τικού  σχεδίο

στο ΠΑΡΑΡ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛ

επιλεξιμότητ

ων προβλεπ

και υπηρεσιώ

προβολής 

αγματοποιού

ΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ 

(π.χ. καμπά

ο  και  με  τη

ν  και  το  κό

ανών 

ς  προβολής 

ου  και  πραγ

ΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  «

ΛΟΠΟΙΗΣΗ 

τας δαπανώ

πόμενων από

ών» 
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και  δικτύωσ

ύνται  εντός 

–  ΕΠΙΛΕΞΙΜ

νιες marketi

ην  υφιστάμε

όστος  τους 

και  δικτύωσ

γματοποιούν

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ν, δηλαδή π

ό τη νομοθε

σης 

της 

ΜΕΣ 

ing) 

ενη 

με 

σης 

νται 

ΣΕΙΣ 

ΚΑΙ 

πριν 

σία 
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iii. Εργοδ
φόρο

iv. Δαπά

v. Χρεω
επιδό

συνα

χρημ

vi. Η αγο
επιλέ

εγκατ

vii. Ο Φό

νομο

έκπτω

Ειδικ

εξαιρ

αυτό

εάν  δ

άσκη

δεν ε

τόσο 

άσκη

κατά 

viii. Οι δα
του α

ix. Κρατ
στο δ

x. Οι δα

xi. Οι δα

xii. Οι δα

6.3. Ο

Όλες  ο

πραγματ

διέπουν 

ΕΠΙΛΕΞΙΜ

ΟΙΚΟΝΟ

Επισημα

1. 
α

α

σ

α

τ

«Ενίσχυσ

δοτικές  εισφ

ους, τέλη.  

άνες που αφο

ωστικοί  τόκο

ότησης  προ

αλλάγματος 

ατοοικονομι

ορά μη οικο

έξιμων  δαπ

ταστάσεις πο

όρος Προστιθ

θεσίας  για  τ

ωσης ή επισ

ότερα,  είνα

ρούμενων  ή 

. Ο ΦΠΑ, πο

δεν  ανακτάτ

ση δραστηρ

είναι επιλέξιμ

για την άσκ

ση δραστηρ

το ποσοστό

απάνες που 

αιτήματος ολ

ήσεις υπέρ τ

δικαιούχο με

απάνες για π

απάνες προμ

απάνες κάλυ

ΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡ

ι  δαπάνες, 

τοποιούνται 

κάθε  κατηγ

ΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙ

αίνεται ότι: 

Για  την  περ

απόφαση γι

από  επίσημ

συνοδευτικά

αξιόπιστης κ

την εξόφλησ

ση υφιστάμεν

φορές για κα

ορούν την εκ

οι,  εκτός  επ

ομηθειών  εγ

και  οι  χρ

ικά έξοδα το

οδομημένης 

πανών  για 

ου περιλαμβ

θέμενης Αξία

τον ΦΠΑ.  Ο 

στροφής του

αι  επιλέξιμη 

απαλλασσό

ου μπορεί να

ται  από  το  δ

ριοτήτων, πο

μη δαπάνη. 

ηση δραστη

ριοτήτων για

, που δεν μπ

αφορούν σε

λοκλήρωσης 

του  ίδιου το

ε οποιοδήποτ

πρόστιμα, χρ

μήθειας ή χρ

ψης μισθολο

ΡΟΥΠΟΘΕΣΕ

οι  οποίες

σύμφωνα 

γορία  δαπάν

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

ρίπτωση  τιμ

α την επιλεξ

μο  φορέα.  Ε

ά έγγραφα κ

και επαρκού

ση του προμη

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ατασκευαστι

κπόνηση μελ

πιχορηγήσεω

γγύησης,  ο

εωστικές  σ

ου δικαιούχο

και οικοδομ

την  οικεία 

βάνουν κτίρι

ας, εκτός τη

ΦΠΑ  είναι 

ΦΠΑ σύμφ

δαπάνη  εφ

όμενων  του Φ

α ανακτηθεί μ

δικαιούχο.  Ο

ου υπάγοντα

Στις περιπτώ

ριοτήτων για

τις οποίες π

πορεί να ανα

ε παραστατι

της επένδυσ

ου δικαιούχο

τε τρόπο. 

ηματικές πο

ηματοδοτική

ογικού κόστο

ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣ

ς  είναι  απ

με  τις  γενικ

νης,  όπως  α

–  ΑΠΑΡΑΙΤ

». 

ολογίων  πο

ξιμότητα του

Επίσης,  θα 

και οι αντίστ

ς διαδρομής

ηθευτή. 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ικές  εργασίε

λετών σκοπι

ων  που  δίν

ι  προμήθει

συναλλαγματ

ου. 

μημένης γης

πράξη.  Γι

α, το όριο αυ

ς περίπτωση

επιλέξιμη  δ

ωνα με τις δ

φ’  όσον  βα

ΦΠΑ δραστ

με οποιανδή

Ο ΦΠΑ,  που 

αι στα ειδικά

ώσεις που ο Φ

α τις οποίες 

παρέχεται το

ακτηθεί (ΣΔΕ,

ικά, που δεν

σης. 

ου ή για λογ

ινές και έξοδ

ής μίσθωσης

ους της επιχ

ΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑ

παραίτητες 

κές  και  ειδι

αναφέροντα

ΤΗΤΑ  ΠΑΡΑ

ου  είναι  ξεν

υς μπορεί να

προσκομίζον

τοιχες τραπε

ς ελέγχου γι

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ες,  καθώς κα

μότητας και 

νονται  υπό 

ιες  χρηματο

τικές  διαφο

ς για ποσό π

ια  εγκαταλε

υτό αυξάνετ

ης που δεν ε

δαπάνη,  εφ’ 

διατάξεις το

αρύνει  δαπά

ηριοτήτων  τ

ήποτε τρόπο

βαρύνει  δα

ά καθεστώτα

ΦΠΑ βαρύνε

δεν παρέχετ

ο σχετικό δικ

, άρθρο 22, Κ

ν έχουν εξοφ

γαριασμό το

δα για την επ

ς μεταχειρισμ

είρησης.  

ΑΠΑΝΩΝ 

για  την  ε

κές  προβλέψ

ι  ειδικότερα

ΑΣΤΑΤΙΚΑ  Γ

νόγλωσσα  (ε

 ζητηθεί η μ

νται  για  την

ζικές συναλλ

ια την προμή

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

αι δαπάνες π

τη σύνταξη 

τη  μορφή 

οπιστωτικών

ορές,  καθώς

που υπερβαί

ελειμμένες 

αι στο 15%. 

είναι ανακτή

όσον  ο  δικα

υ κώδικα Φ

άνες  που  συ

του  δικαιούχ

δεν είναι επ

απάνες,  που 

α κατ’ αποκο

ει δαπάνες ο

ται δικαίωμα

καίωμα, ο Φ

Κ. 1303/2013

φληθεί πριν 

ου ή παρακρ

πίλυση διαφ

μένου εξοπλ

κτέλεση  εν

ψεις  των  επ

α  στο  Παράρ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛ

εκτός  αγγλικ

ετάφραση το

ν  πιστοποίη

λαγές, ώστε 

ήθεια, τη δια

και υπηρεσιώ

που αφορού

του επενδυτ

επιδότηση

ν  συναλλαγ

ς  και  τα  λ

ίνει  το 10% 

και  πρώην

ήσιμος δυνά

αιούχος  δεν

ΦΠΑ, όπως εκ

υνδέονται  μ

χου  και  μόν

πιλέξιμη δαπ

χρησιμοποι

οπή καταβο

οι οποίες χρη

α έκπτωσης, 

ΠΑ είναι επι

3, άρθρο 69,

την ημερομ

ρατήσεις, πο

φορών. 

λισμού. 

νός  έργου, 

πί  μέρους  δ

ρτημα  ΙΙΙ  «

ΛΟΠΟΙΗΣΗ 

κής)  και  δυσ

ους στην ελλ

ηση  των  δα

 να είναι δυ

ακίνηση των

ών» 
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ύν σε δασμο

τικού σχεδίο

ς  επιτοκίου

ών,  τα  έξο

λοιπά  καθα

των συνολικ

ν  βιομηχανι

μει της εθνι

ν  έχει  δικαίω

κάστοτε ισχύ

με  την  άσκη

ο  για  το  μέ

πάνη ακόμη 

ιούνται  για 

λής  του φόρ

ησιμοποιούν

όσο και για 

ιλέξιμη δαπά

, παρ.3). 

μηνία υποβολ

ου επιστρέφο

οφείλουν 

διατάξεων,  π

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ 

σκολεύουν 

ληνική γλώσ

απανών  όλα 

υνατή η ύπα

ν προϊόντων 

ούς, 

ου.  

υ  ή 

οδα 

αρά 

κών 

ικές 

ικής 

ωμα 

ύει. 

ηση 

ρος 

και 

την 

ρου 

νται 

την 

άνη 

λής 

ουν 

να 

που 

ΣΕΙΣ 

ΚΑΙ 

την 

σσα, 

τα 

ρξη 

και 
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2. 

π

τ

3. 
α

4. Ό

τ

π

ε

τ

5. Δ

π

6. Σ

π

 

6.4. Π

6.4.1. Π

Συνολικό

(ενίσχυσ

επενδυτ

δαπάνες

Δαπάνη

ανώτατο

Κάθε  δ

μεγαλύτ

αντιστοι

δαπάνες

της  επεν

ιδιωτική

Σε  κάθε

μεγαλύτ

 

 6.4.2 Διά

Η χρονικ

ένταξης.

Η ημερο

Παράτασ

δοθεί  μ

τουλάχισ

παράτασ

«Ενίσχυσ

Για τον έλεγ

και  εξοπλισ

πρόσθετα κα

των τιμών α

Για τον έλεγ

αρμόδιους κ

κατασκευασ

κτιριακών κα

Όλες οι δαπ

τη  σκοπιμότ

πιστοποίησή

εύλογες  ή/κ

τους, θα γίνε

Δεν γίνονται

περίπτωση λ

Συμβάσεις 

προσκομίζον

ΡΟΫΠΟΛΟΓ

Προϋπολογι

ός  προϋπολ

ση)  που  ανα

τικών  και  λ

ς προβολής 

  των  επενδ

ο όριο το πο

υνητικός  δι

τερο  του  μ

ιχεί  στη μέγ

ς δεν επιχορ

νδυτικής  πρ

ή συμμετοχή

  περίπτωση

τερος του ως

άρκεια των έρ

κή διάρκεια 

.  

ομηνία έναρξ

ση της διάρκ

μετά  από  α

στον  δύο  (2

σης και η τρο

ση υφιστάμεν

γχο των τιμώ

μού  και  μπο

ατά την κρίσ

υτών. 

γχο του κόστ

κάθε είδους 

στικών εργασ

ατασκευών. 

άνες θα εξετ

τητά  τους 

ή  τους.  Σε  π

και  σχετικές 

εται δεκτό μ

ι αποδεκτές 

λήψης υπηρε

ή  Ιδιωτικά 

νται υποχρεω

ΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓ

ισμός έργων

ογισμός  Δημ

αλογεί  σε  κ

οιπών  δαπα

και δικτύωσ

υτικών  σχεδ

οσό των 400.

ικαιούχος  μ

μέγιστου  επ

ιστη  ενίσχυσ

ηγούνται, αν

ρότασης  και

. 

  ο  επιχορηγ

ς άνω τιθέμε

ργων 

υλοποίησης

ξης κάθε έργ

κειας υλοποί

αξιολόγηση  τ

2)  μήνες  πρ

οποποίηση τ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ών, οι αρμόδ

ορεί  να  ζητο

ση τους στοιχ

ους των δαπ

αποδεικτικά

σιών που θα

τάζονται για 

σε  σχέση  μ

περίπτωση  π

με  την  επιλ

μόνο το ποσό

ως επιλέξιμ

εσιών (αποδ

Συμφωνητικ

ωτικά, όταν 

ΓΩΝ – ΔΙΑΡΚ

ν 

μόσιας  Δαπά

κάθε  επενδ

ανών  (λειτο

σης), καθώς 

δίων  πρέπε

.000 €.  

μπορεί  να 

πιχορηγούμε

ση  των 400.

ντικείμενο α

ι  το  σύνολο

γούμενος  πρ

νου κατώτερ

ς των έργων,

γου θα γίνει 

ίησης των έρ

τεκμηριωμέν

ριν  τη  λήξη

της αντίστοιχ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

διοι μπορούν

ούν  από  το 

χεία και πλη

πανών της επ

ά στοιχεία, ό

α λαμβάνουν

την επιλεξιμ

με  την  επιχ

που  οι  δαπά

λέξιμη  δρασ

ό που χαρακτ

μες δαπάνες,

δείξεις δαπαν

κά  συντάσσ

αυτό απαιτε

ΚΕΙΑ ΥΛΟΠ

άνης  της  πρ

δυτικό  σχέδι

ουργικές  δα

και την κατ

ει  να  ανέρχε

πραγματοπο

ενου  προϋπ

000 €.  Στην 

αξιολόγησης 

ο  του  υπερβ

ροϋπολογισμ

ρου ορίου.

, είναι έως 2

μετά την υπ

ργων, η οποί

νου  αιτήμα

  του  έργου

χης Απόφασ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ν να ελέγχου

δικαιούχο, 

ηροφορίες γι

πένδυσης μπ

όπως μέθοδ

ν υπόψη τη 

μότητα τους,

χείρηση  και 

άνες  που  πι

στηριότητα  τ

τηρίζεται ως

, πάσης φύσ

νών, τιμολόγ

σονται,  κατα

είται από τη 

ΟΙΗΣΗΣ 

ρόσκλησης  ε

ιο  εξαρτάτα

απάνες,  αμο

ηγορία της μ

εται  τουλάχ

οιήσει  επεν

πολογισμού, 

περίπτωση 

και παρακολ

βάλλοντος  κ

μός  κάθε  επ

2 έτη από τη

οβολή της α

ία δεν μπορε

ατος,  που  υ

υ.  Απαραίτη

ης Ένταξης‐Χ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

υν τα στοιχεί

τον  προμηθ

ια εξακρίβωσ

πορούν να χ

δοι κοστολόγ

φύση και το

, το εύλογο τ

το  επιχειρ

στοποιούντα

ης  επιχείρησ

 επιλέξιμο, ε

σεως παραστ

για αυτοπαρ

ατίθενται  στ

Φορολογική

είναι  4.615.0

αι  από  το  σ

οιβές  υποστ

μικρομεσαία

χιστον  στο  π

νδυτική  πρό

δηλαδή  το

αυτή,  παρό

λούθησης‐ελ

κόστους,  καλ

πενδυτικής  π

ην ημερομην

ίτησης χρημ

εί να υπερβε

ποβάλλεται 

τη  προϋπόθ

Χρηματοδότη

και υπηρεσιώ

ία αξίας των

θευτικό  οίκο

ση της αξίας

χρησιμοποιο

γησης κτιρια

ο είδος των 

του κόστους

ρηματικό  σχ

αι  δεν  κριθο

σης  κατά  τη

εύλογο και σ

τατικά αυτοτ

ράδοσης κα).

την  φορολο

ή Νομοθεσία

000  €.  Η  Δη

σύνολο  και 

τηρικτικών  υ

ας επιχείρησ

ποσό  των  50

όταση  με  π

ου  προϋπο

όλο που οι  υ

λέγχου αποτ

αλύπτεται  απ

πρότασης  π

νία έκδοσης

ματοδότησης

εί το ένα (1) έ

  στην  ΔΙΑΠ

θεση  είναι 

ησης. 

ών» 
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ν μηχανημάτ

ο  ή  και  τρίτο

ς για τον έλε

ύνται από το

ακών και άλλ

συγκεκριμέν

ς, καθώς και 

έδιο  κατά 

ούν  επιλέξιμ

ην  πιστοποίη

σχετικό. 

τιμολόγησης

. 

ογική  αρχή 

α. 

ημόσια  Δαπά

την  αναλο

υπηρεσιών 

σης. Η Δημό

0.000  €  και 

προϋπολογισ

ολογισμού  π

υπερβάλλου

τελεί το σύνο

ποκλειστικά 

πρέπει  να  εί

της Απόφασ

ς.  

έτος, μπορεί

Π  σε  διάστη

η  έγκριση 

των 

ους 

γχο 

ους 

λων 

νων 

για 

την 

μες, 

ηση 

ς σε 

και 

άνη 

ογία 

και 

σια 

με 

σμό 

που 

σες 

ολο 

με 

ίναι 

σης 

ί να 

ημα 

της 
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Επίσης π

 7. ΧΡΗ

7.1. Χρ

Η συνολ

Η ΕΥΔ Η

είτε προ

πόροι γι

7.2. Έν

Η ένταση

7.2.1 Επ

Κανονισ

«Περιφε

Η δράση

όπως πε

7.2.2  Λ

δικτύωσ

Κα

Η  δράσ

δαπανώ

Η ένταση

ΚΑΤΗΓΟΡ

1. Επεν

ενερ

2. Επεν

ενερ

3. Λειτ

υπο

προ

τη δ

«Ενίσχυσ

προβλέπεται

ΗΜΑΤΟΔΟΤ

ρηματοδότ

λική μέγιστη 

Ηπείρου δύνα

οκύπτει  ισοβ

ια τη χρηματ

νταση της ε

η της ενίσχυ

ενδυτικές δα

μός  651/20

ερειακές επε

η αναφέρετα

εριγράφοντα

ειτουργικές 

σης  

ανονισμός 14

η  αναφέρετ

ν προβολής 

η της ενίσχυ

ΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / 

νδυτικές  δαπ

ργητικού 

νδυτικές  δα

ργητικού 

τουργικές 

οστηρικτικών 

οβολής  και  δι

διάρκεια οποι

ση υφιστάμεν

ι παράταση τ

ΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

τηση Πρόσκ

Δημόσια Δα

αται να αυξ

βαθμία  των  τ

τοδότηση τω

ενίσχυσης 

σης για τις ε

απάνες σε ε

014  –  Άρθρ

ενδυτικές ενι

αι σε ενίσχυσ

αι αναλυτικά 

δαπάνες 

407/2013 Εν

ται  σε  ενίσχ

και δικτύωσ

σης ανά κατ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

πάνες  σε  ενσ

απάνες  σε 

δαπάνες,

υπηρεσιών 

ικτύωσης  (ως

αδήποτε περι

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

της διάρκεια

Α 

κλησης 

απάνη της Πρ

ήσει το διαθ

τελευταίων 

ν θετικά αξιο

επιχειρήσεις 

νσώματα κα

ρα  13  «Πεδ

ισχύσεις» 

ση των επενδ

στις επιλέξι

–  αμοιβές

νισχύσεις ήσσ

χυση  λειτου

σης, όπως πε

τηγορία επιχε

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

σώματα  στοιχ

άυλα  στοιχ

,  αμοι

και  δαπά

ς  200.000€  κα

ιόδου 3 ετών)

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ας υλοποίησή

ρόσκλησης ε

θέσιμο προϋ

στην κατάτα

ολογημένων

προσδιορίζε

αι άυλα στοι

δίο  εφαρμο

δυτικών δαπ

ιμες δαπάνες

υποστηρικ

σονος σημασ

υργικών  δαπ

εριγράφοντα

είρησης παρ

Με

Επιχε

χεία 
≤ 4

χεία  ≤4

ιβές 

άνες 

ατά 

) 

≤7

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ής των για λό

κτιμάται ότι 

ϋπολογισμό 

αξη σχεδίων

ν προτάσεων

εται στις υπό

ιχεία ενεργη

ογής  των  π

πανών σε ενσ

ς. 

τικών  υπηρ

σίας 

πανών,  αμο

αι αναλυτικά

ρουσιάζεται 

σαίες 

ειρήσεις 

45% 

45% 

70% 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

όγους ανωτέ

θα ανέλθει 

της πρόσκλη

ν είτε υπάρχ

ν. 

όλοιπες ενότ

ητικού 

περιφερειακ

σώματα και ά

ρεσιών  και 

ιβών  υποστ

στις επιλέξι

στον παρακά

Μικρές 

Επιχειρήσεις

≤ 55% 

≤55% 

≤ 75% 

και υπηρεσιώ

έρας βίας. 

σε 4.615.00

ησης στις πε

χουν διαθέσ

τητες του κεφ

κών  ενισχύσ

άυλα στοιχεί

δαπάνες 

τηρικτικών  υ

ιμες δαπάνες

άτω πίνακα:

ις 

Πολύ Μ

Επιχειρ

≤ 5

≤ 5

≤ 7

ών» 
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0 €.  

εριπτώσεις π

ιμοι από  το 

φαλαίου.  

σεων»  και

ία ενεργητικ

προβολής 

υπηρεσιών 

ς.  

 

Μικρές 

ρήσεις 

5% 

5% 

5% 

που 

ΕΠ 

14: 

κού, 

και 

και 
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Σε  κάθ
ενεργητ
ενίσχυσ
ανωτέρ

7.3. Ιδ

Για  την

χρησιμο

δυνατόν

ΕΤΕΑΝ Α

δανείων

Σε περίπ

•  ο

μορφές 

•  π

επιχορηγ

 π

• 

συνδυασ

χρηματο

ίσο του ε

•  ο

χρηματο

Τα χρημ

Επισημα

Επιχορήγ

Κανονισ

Η  έντασ

υπερβαί

οποίος ι

Η  οικονο

επιλέξιμ

δεν περι

Η  ιδιωτι

παραστα

Στην περ

ορίου,  ό

επιχορηγ

Ο  τραπε

τραπεζικ

άλλους 

Επιτρέπε

«Ενίσχυσ

ε  περίπτω
τικού  που  χ
σης, σε όρο
ω αναφερό

διωτική συμ

ν  κάλυψη  τ

ποιήσει  ιδίο

ν να υποστηρ

ΑΕ για λήψη

ν με χαμηλό ε

πτωση που χρ

οι  διατάξεις

στήριξης για

πρέπει να τη

γήσεων με χ

πρέπει να δι

μπορεί ο συ

σμένων μορφ

οδοτικού εργ

επιχορηγούμ

οι  επιχορηγ

οδοτικά εργα

ατοδοτικά ε

αίνεται  ότι  ό

γησης  (ΑΙΕ) 

μοί χορήγησ

ση  της  ενίσ

ίνει  τη  μέγισ

σχύει κατά τ

ομική  συμμε

μων δαπανώ

ιέχει στοιχεία

ική  συμμετο

ατικών σύμφ

ρίπτωση που

όπως  ορίζετα

γούμενου πρ

εζικός  δανε

κού  δανείου

χρηματοδο

εται  η  κίνησ

ση υφιστάμεν

ση,  ειδικά 
χρηματοδο
υς παρούσα
όμενα ποσο

μμετοχή 

της  ιδιωτικ

ους  πόρους 

ρίζεται από 

 επενδυτικο

επιτόκιο και

ρηματοδοτικ

ς  που  ισχύο

α τις εν λόγω

ηρούνται οι 

χρηματοδοτι

ιενεργούντα

υνδυασμός τ

φών στήριξη

γαλείου υπο

μενου π/υ το

γήσεις  δεν 

αλεία του ΕΣ

ργαλεία του

όταν  το  χρη

αυτής  σωρε

σης των ενισχ

σχυσης,  εκφ

στη  ένταση 

την ημερομη

ετοχή  του  δ

ν, είτε μέσω

α κρατικής ε

οχή  του  δικα

φωνα με τα ο

υ το υποβαλλ

αι  στην  ενό

ροϋπολογισμ

ισμός  δεν  ε

υ  ή  ομολογι

οτικούς  οργ

ση  του  ανωτ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

για  τις  ε
τούνται  με
ας αξίας κα
οστά. 

ής  συμμετο

(ίδια  συμμε

τα χρηματοδ

ού δανείου ή

ι ευνοϊκούς ό

κά εργαλεία 

υν  για  τα  χ

ω πράξεις.  

ισχύοντες κα

κά εργαλεία

ι χωριστές λ

τους να καλύ

ης δεν υπερβ

οστηριζόμενο

ου επενδυτικ

χρησιμοποι

ΠΑ.  

 ΕΣΠΑ δεν χρ

ηματοδοτικό

εύει  με  την 

χύσεων όταν

φραζόμενη 

ενίσχυσης  π

ηνία χορήγησ

δικαιούχου  τ

ω ιδίων πόρω

ενίσχυσης.  

αιούχου  της 

οριζόμενα στ

λόμενο επεν

ότητα  6.4.1, 

μού θα θεωρ

είναι  υποχρ

ιακού  δανείο

γανισμούς, 

τέρου  δανεί

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

επενδυτικές
ε  βάση  το  α
ατά το χρόνο

οχής,  ο  δυ

ετοχή)  ή/και

δοτικά εργα

ή λήψη εγγυ

όρους. 

του ΕΣΠΑ συ

χρηματοδοτι

ανόνες της Έ

α του ΕΣΠΑ.

λογιστικές εγ

ύπτει την ίδι

βαίνει το συν

ο από το ΕΣ

κού σχεδίου

ιούνται  για

ρησιμοποιού

ό  εργαλείο 

επιχορήγησ

ν αφορά τις ί

σε  ακαθάρ

που  προσδιο

σης της ενίσχ

της  ενίσχυση

ων είτε μέσω

ενίσχυσης  (

την παρούσα

νδυτικό σχέδ

το  ποσό  πέ

ρείται ιδιωτι

εωτικός.  Εά

ου  εκδιδομέ

αποκλειόμε

ίου  να  γίνετ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ς  δαπάνες 
αρ.  14  του
ο χορήγηση

υνητικός  δι

ι  δάνειο.  Το

αλεία του ΕΣ

υητικής επισ

υνδυάζονται

κά  εργαλεία

Ένωσης περί 

γραφές για τ

ια δαπάνη υ

νολικό ποσό

ΠΑ μαζί με τ

). 

  την  αποπ

ύνται για τη 

εμπεριέχει 

ση  κατά  τον 

ίδιες προσδι

ριστο  ισοδύ

ορίζεται  στο

χυσης στη συ

ης  πρέπει  να

ω εξωτερική

(επιχείρηση)

α πρόσκληση

διο έχει προϋ

έραν  της  δη

ική συμμετοχ

άν  χρησιμοπ

ένου  σε  δημ

ενης  της  μ

ται  και  μέσω

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

σε  ενσώμ
Καν.  Ε.Ε. 

ης της ενίσχ

καιούχος  τη

ο  δάνειο  που

ΠΑ, όπως π.

τολής, β)  τη

ι με επιχορηγ

α  του  ΕΣΠΑ 

κρατικών εν

την κάθε μορ

πό τον όρο 

της συγκεκρ

την Επιχορή

ληρωμή  στ

προχρηματο

ενίσχυση,  τ

υπολογισμό

ιορίσιμες επ

ναμο  επιχο

ν  χάρτη  περ

υγκεκριμένη

α  ανέρχεται 

ς χρηματοδ

)  αποδεικνύ

η. 

ϋπολογισμό 

μόσιας  δαπ

χή για την υλ

ποιηθεί  θα  π

μόσια  ή  μη 

μορφής  αλ

ω  αλληλόχρε

και υπηρεσιώ

ματα  και  ά
651/2014, 
χυσης, δεν 

ης  ενίσχυσ

υ  θα  χρησιμ

.χ. α) παροχ

ην παροχή επ

γήσεις: 

εφαρμόζοντ

νισχύσεων κα

ρφή στήριξη

ότι το άθρο

ριμένης δαπ

ήγηση να είν

τήριξης  που

οδότηση επιχ

το  Ακαθάρισ

ό  του  ορίου 

πιλέξιμες δαπ

ορήγησης,  δ

ριφερειακών

η περιοχή. 

σε  τουλάχι

ότησης, και 

εται  με  την 

μεγαλύτερο

πάνης  για  τη

λοποίηση το

πρέπει  να 

  εγγραφή,  ή

λληλόχρεου 

εου  λογαρια

ών» 
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αι συνδυασμ
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οισμα όλων τ
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ναι μικρότερ

υ  ελήφθη  α

χειρήσεων.

στο  Ισοδύνα

που θέτουν
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δεν  μπορεί 

ν  ενισχύσεω

στον 25 %  τ

με μορφή π

εξόφληση  τ

ο του ανώτατ

ην  κάλυψη  τ

ου σχεδίου.

έχει  τη  μορ

ή  δανείου  α

λογαριασμ

ασμού,  εφόσ

εία 
της 
ι τα 

να 

ίναι 

της 

κών 

τις 

μού 

των 

ήμα 

ο ή 

από 

αμο 

ν  οι 

να 

ν  ο 

των 

που 

των 

του 

του 

ρφή 

από 
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υπάρχει 

προορίζε

επενδυτ

προσφύγ

υποχρεω

με  τις  α

αλληλόχ

Είναι  δυ

παροχή 

χρηματο

καταβολ

σύμβαση

εκχώρησ

Ίδρυμα σ

Οι  χρεω

χρεωστι

δικαιούχ

ενίσχυση

7.4. Δι

Ο συνολ

περιορισ

 

 

1. Επενδυ

ενεργητι

1.1 Αγορ

γης 

1.2 Δαπά

1.3 Δαπά

2. Επενδυ

ενεργητι

2.1 Λογισ

2.2 Δαπά

διπλωμάτ

2.3 Άδειε

υπηρεσίε

2.4 Πιστο

ποιότητα

«Ενίσχυσ

ι  ξεχωριστή 

εται  για  την

τικό δάνειο μ

γει  σε  δαν

ωμένη να πρ

απαραίτητες

χρεου λογαρ

υνατή η  εκχώ

βραχυπρόθ

οδότησης  πο

λή της δημόσ

η  εκχώρηση

σης,  ο  επενδ

στον αρμόδι

ωστικοί  τόκο

κές  συναλλ

χου θεωρούν

η των λειτου

ιάρθρωση 

λικός προϋπ

σμούς που α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Κ

υτικές δαπάν

κού  

ρά μη οικοδομ

άνες κτιριακών

άνες μηχανημά

υτικές δαπάν

κού 

σμικά και υπη

άνες απόκτηση

των ευρεσιτεχ

ες εκμετάλλευ

ες, χρήση υπη

οποίηση συστ

ας και περιβαλ

ση υφιστάμεν

πράξη  στο

ν  υλοποίηση

μπορεί να λα

νεισμό  για 

ροσκομίσει κ

ς  πρόσθετες

ιασμού. 

ώρηση  της  δ

θεσμου  δαν

ου  χρησιμοπ

σιας χρηματ

ης,  για  το  ισ

δυτής  είναι 

ιο φορέα δια

οι,  οι  προμ

αγματικές  δ

νται λειτουρ

υργικών δαπ

Προϋπολογ

ολογισμός τ

αναφέρονται

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑ

νες σε ενσώμα

μημένης η/κα

ν εγκαταστάσ

άτων /εξοπλισ

νες σε άυλα στ

ρεσίες λογισμ

ης επικύρωση

χνίας 

υσης, συμβουλ

ηρεσιών 

ημάτων διασφ

λλοντικής διαχ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ον  εν  λόγω 

  της  επένδυ

αμβάνεται κ

την  κάλυψ

κατά την υλο

ς  πράξεις  ε

δημόσιας  χρ

νείου  που 

ποιείται  για 

οδότησης γί

σόποσο  τμή

υποχρεωμέν

αχείρισης κα

ήθειες  χρημ

διαφορές  κα

ργικά έξοδα κ

ανών της επ

γισμού 

του επενδυτι

ι στον παρακ

ΑΠΑΝΗΣ 

ατα στοιχεία 

αι οικοδομημέ

σεων 

σμού 

τοιχεία 

μικού 

ης και προστα

λευτικές 

φάλισης 

χείρισης 

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

λογαριασμ

υσης,  με  σαφ

και σε συνάλ

ψη  του  χρ

οποίηση του

εφόσον  η  κ

ρηματοδότησ

θα  αντιστ

την  υλοποί

ίνεται απευθ

ήμα  του  βρα

νος  να  προσ

ι παρακολού

ματοπιστωτι

αθώς  και  τ

και είναι επι

πιχείρησης. 

ικού σχεδίου

κάτω πίνακα

ΑΝΩΤΑ

ένης 

ασίας 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ό,  από  την

φή αναφορά

λλαγμα. Σε κ

ρηματοδοτικ

 προγράμμα

ίνηση  του 

σης  (εκτός  τ

οιχεί  σε  μ

ίηση  της  επ

θείας στην Τ

αχυπρόθεσμ

σκομίσει  τη 

ύθησης του π

κών  συναλλ

α  λοιπά  κα

ιλέξιμα μόνο

υ θα πρέπει

: 

ΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

οποία  να 

ά  των  όρων 

κάθε περίπτω

ού  σχήματο

ατος αντίγρα

δανείου  λά

ης προκαταβ

μέρος  ή  στ

πένδυσης.  Σε

ράπεζα με τ

μου  αυτού  δ

σύμβαση  εκ

προγράμματ

λαγών,  τα  έ

αθαρά  χρημ

ο στην περίπτ

ι να διαμορφ

Ο ΠΟΣΟΥ ΚΑΤ

ΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟ

 

≤10% 

≤50% 

≤60% 

 

≤10% 

≤10% 

≤10% 

≤10% 

και υπηρεσιώ

προκύπτει 

σύναψης  το

ωση, εφόσο

ος  της  επέ

αφο της σχετ

άβει  χώρα  μ

βολής)  σε  τρ

το  σύνολο 

ε  αυτές  τις 

την οποία έχ

δανείου.  Στ

κχώρησης  μ

τος. 

έξοδα  συνα

ματοοικονομ

τωση που εί

φώνεται σύμ

ΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠ

ΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ον η επιχείρη

ένδυσης,  εί

τικής σύμβασ

μέσω  ανοικτ

ράπεζα  για 

της  δημόσ

περιπτώσει

ει υπογραφε

τις  περιπτώσ

ε  το  Πιστωτ

αλλάγματος 

ικά  έξοδα  τ

ίναι επιλέξιμ

μφωνα με το

ΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 

νειο 

  Το 
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3. Λειτου

δικτύωση

3.1 Λειτο

3.2 Δαπά

 

 8. ΔΙΑ

Η αίτηση

Κρατικώ

www.ep

προϊόντω

Τα  σχετ

μορφή α

 Αιτήσεις

πεδία το

Κατά την

i. ν

π

 

π

 

ii. ν

α

iii. ν

Υπενθυμ

παραλαβ

Σε περίπ

των δηλ

έργου ( 

στο  ΠΣΚ

περίπτω

 

«Ενίσχυσ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Κ

υργικές δαπάν

ης 

ουργικές δαπά

άνες προβολής

ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠ

η χρηματοδό

ών  Ενισχύσεω

pendyseis.gr 

ων και υπηρ

ικά  έντυπα 

από τον Δικτ

ς  χρηματοδό

ου ΠΣΚΕ, δεν

ν υποβολή τ

να  συμπληρ

πεδία του ση

*Σε  περίπτω

ποσοστό μετ

να  επισυνά

Παράρτημα 

αναζητηθεί 

να  επισυνά

(Παράρτημα

μίζεται ότι π

βή των προτ

πτωση που υ

ωθέντων στ

π.χ. δαπάνε

ΚΕ  στοιχεία. 

ωση διαπιστω

ση υφιστάμεν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑ

νες και δαπά

άνες 

ς – προώθηση

ΠΟΒΟΛΗΣ Κ

ότησης  (επε

ων  (Π.Σ.Κ.Ε.)

με  την  έν

εσιών». 

υποβολής  μ

υακό τόπο τ

ότησης  στις 

ν θα είναι δυ

ης Αίτησης Χ

ρώσει,  καταχ

ημείου «ΥΠΟ

ωση  πολυμε

τοχών μεγαλ

ψει  πλήρως

Ι.2 παρέχετα

και στους ισ

ψει  στο  Π.

α IX ).  

ροτάσεις πο

τάσεων θα ελ

υπάρξει ασυ

οιχείων στο 

ες του έργου

Οι  αιτήσεις 

ωθέντων ελλ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΑΠΑΝΗΣ 

νες προβολής

ης και δικτύωσ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑ

νδυτική πρό

)  που  παρέχ

νδειξη:  «Ενί

μπορούν  οι 

ης ΕΥΔ ΠΗ: w

οποίες  δεν 

νατό να υπο

Χρηματοδότη

χωρώντας  σ

ΟΒΟΛΗ» του

ετοχικών  σχ

λύτερο (ή ίσο

ς  συμπληρω

αι από την Ε

τότοπους ww

Σ.Κ.Ε.  τα  φ

ου δεν έχουν

λέγχεται η υπ

μφωνία μετ

Παράρτημα

υ, Π/Υ, δημό

χρηματοδό

είψεων, το ε

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΑΝΩΤΑ

ς και 

σης 

ΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣ

όταση) υποβ

χει  το  Υπου

ίσχυση  υφισ

ενδιαφερόμ

www.peproe

έχουν  συμπ

οβληθούν. 

ησης ο επενδ

στο  Πληροφο

υ ΠΣΚΕ όπως 

χημάτων  να 

ο) του 20% ή

ωμένο  το  συ

ΕΥΔ Ηπείρου

ww.espa.gr κ

φορολογικά 

ν υποβληθεί

ποχρέωση τ

ταξύ των κατ

α Ι.2 που ανα

σια δαπάνη

ότησης  στο Π

επενδυτικό σ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝ

ΣΗΣ ΧΡΗΜΑ

βάλλεται ηλε

ργείο  Οικον

στάμενων  Μ

μενοι  να  τα

e.gr και το w

πληρωθεί  όλ

δυτής υποχρ

οριακό  Σύστ

αυτά εμφαν

καταχωρού

ή οι πέντε με

υν/νο  Παρά

συν/νο στην

και www.pe

έντυπα  που

ί ηλεκτρονικ

ης ηλεκτρον

ταχωρημένω

αρτάται σε p

κλπ.) τότε κ

ΠΣΚΕ  πρέπει

σχέδιο θα απ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

Ο ΠΟΣΟΥ ΚΑΤ

ΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟ

 

≤20% 

≤20% 

ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

εκτρονικά στ

ομίας  και  Α

ΜΜΕ  για  τ

α  προμηθευτ

ww.espa.gr. 

λα  τα  υποχρ

ρεούται σωρ

τημα  Κρατικώ

νίζονται στο 

ύνται  όσοι  ε

 το μεγαλύτε

άρτημα  Ι.2  σ

ν παρούσα π

proe.gr, 

υ  προβλέπο

ά δεν θα αξ

ικής υποβολ

ων ηλεκτρονι

pdf μορφή στ

κατισχύουν τ

ι  να  είναι  πλ

πορριφθεί ω

και υπηρεσιώ

ΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠ

ΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΣ 

το Πληροφο

Ανάπτυξης  σ

την  ανάπτυξ

τούν  μόνο  σ

  

ρεωτικά  προ

ευτικά: 

ών  Ενισχύσε

Παράρτημα

εκ  των  μετό

ερο ποσοστό

σε  pdf  και 

πρόσκληση α

ονται  από  τ

ξιολογούντα

λής. 

ικά στοιχείω

τα οικονομικ

τα δηλωθέντ

λήρως  συμπ

ως μη πλήρες

ών» 
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Η πρόσκ

15:00  τη

των αιτή

Οι δικαι

χρηματο

ολοκλήρ

Η αίτηση

για τα στ

τα  ζητού

προβλεπ

Επιτρέπε

υποβληθ

καταληκ

ακύρωσ

(http://w

την  υπο

εντός τη

Η  υποβο

Ηπείρου

δεδομέν

 γ

τ

 γ

 γ

δ

Ο δικαιο

ειδικότε

κοινοποί

Σε κάθε 

2472/97

 9. ΔΙΚ

Τα δικαι

υποβολή

προθεσμ

Σε  περίπ

παραλαβ

θεωρείτ

Σε  περίπ

σφραγίδ

εταιρεία

εταιρεία

«Ενίσχυσ

κληση θα πα

ης  συγκεκριμ

ήσεων χρημα

ιούχοι φέρο

οδότησης.  Δ

ρωση της ηλε

η χρηματοδό

τοιχεία που 

ύμενα  δικαι

πόμενες ποιν

εται  η  ακύ

θεί αίτηση α
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ΗΜΑ ΧΙΙΙ:ΔΗ

ΗΜΑ ΧIV : Π

ση υφιστάμεν

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ

ΠΟΔΕΙΓΜΑΤ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ

ΟΣΒΑΣΙΜΟΤ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ

ΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩ

ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ

ΤΗΤΑ AMEA

Α 

Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΕΤΟΧΗΣ 

ΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩ

ΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Τ

ΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΩΝ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ

και υπηρεσιώ

ΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣ

ών» 
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ΠΑΡΑΡΤ

Προκύπτ

 

ΣΥΝ

 

ΗΜΕΡ

ΑΡΙΘ. 

 

«Ενίσχυσ

ΤΗΜΑ Ι.1: Ε

τει από την κ

ΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ

ΕΝΤ

Κ

ΡΟΜΗΝΊΑ ΗΛ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ση υφιστάμεν

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ

καταχώρηση

ΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α

ΕΠ

«

ΤΥΠΟ ΥΠΟΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑ

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ

ΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛ

ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΠΟΒΟΛΗΣ Π

η στο ΠΣΚΕ α

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ

………………

ΕΙΔΙΚΗ 

…………………

ΕΝΔΙΑΜΕΣ

……

Δ

……

ΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ

ΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ

ΉΣ ΥΠΟΒΟΛΉ

ΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟ

ΦΑΚΕΛΟ

ΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟ

ΦΑΚΕΛΟ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ

από τον δυνη

ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΚΟ ΠΡΟΓΡΑ

…………………

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

……………………

 

ΣΟΣ ΦΟΡΕΑ

…………………

 

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣ

…………………

 

 
 

ΗΣΗΣ ΧΡΗΜ

 

 

Υ) <KODIKO

ΉΣ <DATE_

ΟΥ 

ΟΥ 

<PROTO

ΟΥ 

ΟΥ  
 

 

 

 

 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΡΟΣ 1 

ητικό δικαιού

Αρ. Εντ

Έκδοση

Ημ/νια

ΑΜΜΑ  

.. 

Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

…………………

ΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ

…………….. 

ΣΧΥΣΗΣ  

…………….. 

ΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

OS_ERGOY_E

_AITHSHS> 

OKOLLO_AITH

 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ύχο των κάτω

τύπου:  

η: 1η 

 Έκδοσης: 18/1

ΗΣ  

………..» 

ΙΣΗΣ  

ΣΗΣ 

EXTERNAL> 

HSHS> 

 

και υπηρεσιώ

ωθι στοιχείω

12/2017 

ών» 
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Στην φόρ
από το Π
διασυνδέ

1.  Σ

Α/Α Φορ

1.1  

1.1.11.

 

1.2 

«Ενίσχυσ

ρμα προτείνετ
ΣΚΕ αλλά θα 
έεται με το ΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚ

ρέα   

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.3 ΔΙΑ

1.1.5 ΗΜ

1.1.9 Α

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.3 ΔΙΑ

ση υφιστάμεν

ται να προστε
 αφήνει ανοικ
ΑΧΙΣ 

ΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Είδο
Φορ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ

1.1.2 ΕΠΩΝΥ

ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ

1.1.4 Ε

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ε

1.1.

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1.10 ΜΕΓΕ

ΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ

1.1.2 ΕΠΩΝΥ

ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

εθούν δύο κο
κτά τα πεδία γ

ος 
ρέα 

 
ΕΠΙΛΟ
 Επιχ
 Ερε

ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1.1.0 Ξένο

1.1.1 Α.Φ.Μ

ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΧΕΙΡ

.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟ

1.1.7 Δ

1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΧΩΡΙΑ (OFFSH

ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1.1.0 Ξένο

1.1.1 Α.Φ.Μ

ΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ουμπιά: 1. Προ
για αλλαγές)

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
χείρηση 
ευνητικός οργα

Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ο ΑΦΜ ΝΑΙ/Ο

./VAT <VAT

ΡΗΣΗΣ <ANA

ΡΗΣΗΣ  

ΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟ 

<YPO

ΑΣΙΩΝ 

ΡΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕ

ΟΡΦΗ 

ΑΤΟΜ

ΙΝΣΕΠ

ΙΚΕ/Ε

Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟ

ΒΛΙΩΝ Β/Γ Κ

ΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓ

ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΥ

Σύμφ

IV) κ

τυπικ

συμπ

<ANA

HORE) ΝΑΙ/Ο

Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ο ΑΦΜ ΝΑΙ/Ο

./VAT <VAT

ΡΗΣΗΣ <ANA

ΡΗΣΗΣ  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

οσυμπλήρωσ
. 2. Προσυμπ

Α 

ανισμός 
Σ

ΟΥ (Επιχείρη

ΟΧΙ 

T_FOREA> 

ADOXOI_EPONY

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦ

O_SYSTASH_FL

ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ

ΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/Ι

Π/ΜΟΝΟΠΡΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΗΡ

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ 

ΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ 

Υ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡ

φωνα με τον ο

και την δήλω

κό δικαιολο

πληρώνεται 

ADOXOI_MEGET

ΟΧΙ 

ΟΥ (Ερευνητι

ΟΧΙ 

T_FOREA> 

ADOXOI_EPONY

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

η από το ΠΣΚ
πλήρωση από 

Συντονιστής

ση) 

YMIA> 

ΙΣΤΑΜΕΝΗ 

LAG> 

ΠΟ Δ.Ο.Υ. 

ΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/Ν

ΣΩΠΗ ΕΠΕ/Μ

ΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΑ 

 ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ 

ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣ

Η/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕ

ορισμό της ΜΜ

ωση ΜΜΕ η ο

ογητικό (Πα

το αντίστοι

THOS_VALUE>

ικός Οργανισ

YMIA> 

και υπηρεσιώ

ΚΕ (όπου θα σ
 ΓΓΠΣ. Το δεύ

ς   

ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ/ΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

 

Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΑΛΗ 

ΜΕ (Παράρτημ

οποία αποτελ

αράρτημα V

ιχο πεδίο 

> 

σμός) 

ών» 
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1.

1.1.5 ΚΥ

++ Στοιχ

  

1.2 

1.2.5. Δ

 

 
1.3 

1.3.4 ΘΕ

1.3.6 Δ

ΕΠΙ

«Ενίσχυσ

.1.4 ΕΠΩΝΥΜ

ΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗ

χεία Δικαιού

ΔΙΕΥΘΥΝΣ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

1.2

1.2.8. ΗΛΕΚ

ΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ση υφιστάμεν

ΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟ

ΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕ

ύχου 

ΣΗ ΕΔΡΑΣ (Σ

1

.2.2. ΠΕΡΙΦΕ

1.2.3. ΔΗΜ

1.2.4. ΔΗΜ

1.2.5.1

1

1.2.

2.6. ΤΗΛΕΦΩΝ

1.2.7. ΙΣΤΟΧ

ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Υ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡ

1.3.6.1

1.3

1.3.6

1.3.7. ΤΗΛΕ

1.3.8 ΤΗΛ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΟΡΕΑ ΣΤΟΝ Ο

ΑΝ

ΕΥΝΗΤΙΚΟΥ Φ

1.1.7 Δ

ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

1.2.0 Χ

.2.1. ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤ

ΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤ

ΜΟΤΙΚΗ ENOT

1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘ

.2.5.2 ΤΟΠΟΘ

.5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔ

ΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΧΩΡΟΣ (WEBS

ΕΥΘΥΝΣΗ (E-M

Α ΝΟΜΙΜΟΥ 

1.3.1 ΕΠΩΝΥ

1.3.2 ΟΝΟ

.3.3 Α.Φ.Μ./V

ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ

ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ

 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ

3.6.2 ΤΟΠΟΘΕ

6.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ

ΦΩΝΟ (Σταθε

ΛΕΦΩΝΟ (Κινη

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΟΠΟΊΟ 

ΝΗΚΕΙ 

ΥΠΟ 

<YPO

ΦΟΡΕΑ ΒΑΣΕ

Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟ

Ε ΤΗΝ NUTS

ΧΩΡΑ Λίστα 

ΕΡΕΙΑ  

ΤΗΤΑ  

ΤΗΤΑ  

THTA  

ΘΜΟΣ  

ΘΕΣΙΑ  

ΔΙΚΟΣ  

ΩΝΙΑΣ  

SITE)  

MAIL) <ANAD

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΜΟ <NOMIM

ΟΜΑ <ONOM

VAT <VAT_L

ΡΕΑ <THESH

ΗΤΑ  

ΜΟΣ <DIEYT

ΕΣΙΑ  

ΚΟΣ  

ερό) <THL_Y

ητό)  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦ

O_SYSTASH_FL

ΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠ

ΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤ

S Level II Κω

 Χωρών (by de

DOXOI_EMAIL>

ΟΥ 

MOS_EKPROSO

MA_YPEYTHINO

LEGAL_REP> 

H_YPEYTHINO

THYNSH_YPEYT

YPEYTHINOY_

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ΙΣΤΑΜΕΝΗ 

LAG> 

ΠΟ Δ.Ο.Υ. 

ΤΑ 

δικοποίηση)

efault ΕΛΛΑΔΑ

> 

OPOS_ANADOX

OY_PRAXIS> 

OY_PRAXIS> 

THINOY_PRAX

PRAXIS> 

και υπηρεσιώ

) 

Α) 

XOY> 

XIS> 
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1.4 

1.4.1. 

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

 

 

 

1.4.8

ΔΙΕΥΘΥ

1

1

1.4.

 

 

 

2. ΣΤ

 
2.1 

«Ενίσχυσ

1.3.9 ΗΛΕΚΤ

ΣΤΟΙΧΕ

(Συμπλ

Ο% 

1.4.2. 

 

1.4.4

8. 

ΥΝΣΗ  
1.

1.4.

1.4.10 ΗΛΕΚΤ

ΣΕ ΠΕΡ

1.4.11

1.4.12 Α.

1.4.13 ΟΝΟΜΑ

14 ΘΕΣΗ ΕΤΑ

ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ

ση υφιστάμεν

ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ

ΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή

ληρώνεται για

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ

4. ΜΕΤΟΧΟΣ 

1.4

1.4.

.4.8.2. ΔΗΜΟΤ

1.4.8.3 

1.4.8

.9. ΤΗΛΕΦΩΝ

ΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ

ΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜ

1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣ

Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟ

ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟ

ΝΔΥΤΙΚΟΥ Σ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΥΘΥΝΣΗ (E-MA

Ή ΜΕΤΟΧΩΝ Τ

α κάθε μέτοχο

ΝΥΜΟ Ή ΕΠΩ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔ

4.5. Α.Φ.Μ./V

1.4.6 Δ.

1.4.7. ΧΩ

8.1. ΠΕΡΙΦΕΡ

ΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣ

 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ

8.4 ΤΑΧ. ΚΩΔΙ

Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΥΘΥΝΣΗ (E-MA

ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ

ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ

 ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚ

ΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡ

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σ ΠΡΑΞΗΣ (Ε

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

MAIL) <EMAIL

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Τ

ο / εταίρο) 

ΩΝΥΜΙΑ 1.4

ΦΥ

ΔΟΣ ΝΑΙ/ΟΧ

VAT  

Ο.Υ  

ΩΡΑ  

ΡΕΙΑ  

ΣΜΑ   

ΜΟΣ   

ΚΑΣ  

ΝΙΑΣ  

AIL)  

ΠΟΥ  

ΣΗΣ  

ΠΟΥ  

ΚΠΡ.  

ΡΕΑ  

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

L_YPEYTHINOY

ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣ

4.3 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟ

ΥΣΙΚΟ / ΝΟΜΙΚ

ΧΙ 

) 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

Y_PRAXIS> 

ΗΣ 

ΟΣΩΠΟΥ  

ΚΟ 

και υπηρεσιώών» 
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2.2 

2.2.6 

ΤΟΠΟΥ 

(+) – Παρ

 

2.3 

2.3.1. Α/

1 

2.3.5 

 

2.4 Φ

2.4.1 

<PERIGRA

2.4.2 

«Ενίσχυσ

2.1.2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤ

NUTS Leve

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ραπάνω από έ

Κ.Α.Δ. ΕΠΕ

 

/Α 2.3

<KA

Είναι ο Φ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙ

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΑΝΤΙΚΕ

AFH_FYSIKOY_

ΕΠΙΚΟΙΝ

ση υφιστάμεν

2.1.1 Τ

2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ

3.1.3. ΕΙΔΟ
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ΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΤΗΤΑ  

ΝΟΤΗΤΑ  

ΝΟΤΗΤΑ <GE

ΑΡΙΘΜΟΣ  
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επέχει θέση υ
 σε αυτήν. Συν
ίβεια των στ
ρώσεις. 
ν ευθύνη της 
λαμβανομένων
τι τα μηνύματ
ερα στη διεύθ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

Σ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

 ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 

TA>) 

Α ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤ

ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
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υποβολή  στο

και υπηρεσιώ

ο  Πληροφορ

ών» 
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ΠΑΡΑΡΤ

Επισυνάπ

καταβληθ

συγχρημα

Β/Δεκεμβ

«Ενίσχυσ

ΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗ

πτεται  η  ΚΥΑ 

θέντων  ποσώ

ατοδοτούμεν

βρίου 2015/Α

ση υφιστάμεν

ΗΜΟΣΙΟΝΟ

περί  δημοσι

ών  από  πό

ων στο πλαίσ

ρ. Φύλλου 27

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟ

ιονομικών  διο

όρους  του  κ

σιο του ΕΣΠΑ 2

784.  

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ορθώσεων  κα

κρατικού  πρ

2014−2020, σ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

αι  διαδικασιώ

ροϋπολογισμο

σύμφωνα με τ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ών  ανάκτησης

ού  για  την 

ο αρ. 22 του Ν

και υπηρεσιώ

ς  αχρεωστήτω

υλοποίηση 

Ν. 4314/2014

ών» 

-70- 
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ΠΑΡΑΡΤ

ΤΗΝ ΥΛ

Χρόνος π

Το σύνο

πλαισίου

πραγματ

καθορίζο

Οι δαπά

πιστοπο

δεν  έχου

ελεγχόμ

έκθεση π

ημερομη

Προϋπο

Κατηγορ

Απαραίτ

είναι  η  ε

διατάξει

δραστηρ

Απαραίτ

- Συμβ

υποθηκο

- Απόδ

- Πιστο

βεβαιών

αντικειμ

προσδιο

- Πιστο

έκδοσης

πρέπει ν

αναγράφ

 

«Ενίσχυσ

ΤΗΜΑ ΙΙΙ: Π

ΛΟΠΟΙΗΣΗ Φ

πραγματοπο

ολο των δαπ

υ,  που  προ

τοποίησης  τ

ονται παρακ

άνες θα πρέπ

ιηθούν οι σχ

υν  εξοφληθ

ενη περίοδο

προόδου εφ

ηνία υποβολ

οθέσεις επιλε

ρία «Εδαφικ

τητη προϋπό

εγγραφή  του

ις.  Σε  περ

ριότητας η δ

τητα παραστ

βολαιογραφι

οφυλακείο ή

δειξη ηλεκτρο

οποίηση  απ

νει  ότι  η  τ

μενική  αξία 

ορισμού. 

οποιητικά  ε

ς  τραπεζικής

να αναφέρετ

φεται η ονομ

ση υφιστάμεν

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑ

οίησης των δ

ανών του έρ

οσδιορίζεται

των  δαπανώ

κάτω.  

πει να έχουν

χετικές δαπά

εί  πλήρως  μ

ο και στην πε

φόσον έχουν

λής της τελικ

εξιμότητας δ

κές εκτάσεις

όθεση για να

υς σε Μητρ

ρίπτωση  μί

ιάρκεια πρέπ

τατικά: 

κή πράξη αγ

ή τίτλος ιδιοκ

ονικής υποβ

πό  ανεξάρτη

τιμή  αγοράς

στις  περιπτ

ξόφλησης  τ

ς  επιταγής  τ

ται η επωνυμ

μασία της δρ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞ

ΑΙ ΟΙΚΟΝΟ

δαπανών 

ργου θα πρέ

ι  στην  από

ών  θεωρούν

ν εξοφληθεί 

άνες στο αντί

μέχρι  την  δι

ερίπτωση αυ

ν εξοφληθεί 

ής έκθεσης, 

δαπανών – Α

» 

α είναι επιλέ

ώο παγίων 

σθωσης  εδ

πει να ανέρχ

γοραπωλησί

κτησίας στο 

βολής συμβο

το  εμπειρογ

ς  δεν  υπερ

τώσεις  που 

του  τιμήματ

του  πωλητή 

μία του πωλη

ράσης και το

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΟΥ ΑΝΤ

έπει να έχει

φαση  ένταξ

νται  τα  σχε

ί πλήρως μέχ

τίστοιχο χρον

ιενέργεια  το

υτή οι δαπάν

. Οποιαδήπ

κρίνεται ορι

Απαραίτητα

έξιμες οι δα

ή αντίστοιχο

δαφικής  έκ

χεται σε τουλ

ίας ή μίσθωσ

Εθνικό Κτημ

ολαίου για τις

γνώμονα  ή 

βαίνει  την 

εφαρμόζετα

τος  αγοράς 

  προς  τον  φ

ητή ‐ εκμισθ

υ έργου για 

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

Σ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

πραγματοπ

ξης  ‐  χρημα

ετικά  παρα

χρι τη διενέ

νικό διάστημ

ου  ελέγχου 

νες αυτές μπ

ποτε δαπάνη

ιστικά μη επ

α παραστατικ

απάνες απόκτ

ο βιβλίο  κατ

κτασης  για 

λάχιστο δέκα

σης εδαφική

ατολόγιο.  

ς μισθώσεις 

δεόντως  εξ

εμπορική  α

αι  το  αντικε

ή  μίσθωση

φορέα.  Στα 

θωτή, να περ

το οποίο πρ

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

Ν – ΑΠΑΡΑΙ

ΟΥ  

ποιηθεί κατά

ατοδότησης 

στατικά  (π.

ργεια του εν

μα, που αφορ

θα  θεωρούν

πορούν να υπ

δεν έχει εξ

ιλέξιμη. 

κά 

τησης εδαφ

τά  τα προβλ

την  εγκα

α πέντε (15) 

ής έκτασης ε

εδαφικών ε

ξουσιοδοτημ

αξία  της  εδ

ειμενικό  σύσ

ης  μέσω  τρ

παραστατικ

ιγράφεται α

αγματοποιεί

και υπηρεσιώ

ΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑ

ά τη διάρκεια

  του  έργου

χ.  τιμολόγια

νδιάμεσου ε

ρά ο έλεγχο

νται  μη  επιλ

ποβληθούν μ

ξοφληθεί πλή

φικών εκτάσε

λεπόμενα στ

ατάσταση  ε

έτη.  

εγγεγραμμέν

εκτάσεων. 

μένο  επίσημ

δαφικής  έκτ

στημα  του 

ραπεζικών  λ

κά  αγοράς  –

αναλυτικά το

ίται η αγορά

ών» 
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ΑΣΤΑΤΙΚΑ Γ

α του χρονικ

υ.  Αποδεικτ

α)  όπως  αυ

ελέγχου, για

ς. Δαπάνες π

λέξιμες  για 

με την επόμε

ήρως μέχρι 

εων – ακινήτ

ις φορολογι

επιχειρηματι

νη στο αρμό

μο  φορέα  π

τασης  και 

αντικειμενικ

λογαριασμών

–  μίσθωσης 

ο ακίνητο και

ά‐ μίσθωση.

ΓΙΑ 

κού 

τικά 

υτά 

α να 

που 

την 

ενη 

την 

των 

ικές 

κής 

όδιο 

που 

την 

κού 

ν  ή 

θα 

ι να 
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Κτίρια &

Απαραίτ

εγγραφή

ισχύουσ

Απαραίτ

 Αν

 Συ

εγ

Κτ

 Απ

μι

απ

συ

τη

 Άδ

απ

τα

 Ιδ

υπ

 Φ

πε

Φ

 Τι

πα

πε

αν

 Εξ

πρ

πρ

 Σε

νό

αν

Μηχανή

Απαραίτ

μητρώου

Απαραίτ

 Αν

εξ

 Αν

τη

«Ενίσχυσ

& εγκαταστά

τητη προϋπό

ή  τους  σε  β

σες φορολογι

τητα παραστ

ντίγραφο τίτ

υμβολαιογρα

γκατάσταση,

τηματολόγιο

πόδειξη ηλε

ισθωτήριο σ

πό  την  ημέρ

υμβόλαιο πρ

ης εγκριτικής

δεια  δόμηση

παιτείται απ

ακτοποίηση /

ιωτικά συμφ

ποβεβλημέν

άκελο  τεχνι

εριγραφή ερ

ωτογραφικό

ιμολόγια πώ

αραστατικά 

εριγράφεται

ναγράφεται 

ξοφλήσεις τω

ρομηθευτή  /

ρομηθευτή /

ε  περίπτωση

όμο παραστα

νεξαρτήτως α

ήματα ‐ Εξοπ

τητη προϋπό

υ παγίων ή α

τητα παραστ

ντίγραφα  τω

ξοπλισμού, υ

ντίγραφα  τω

ην αγορά των

ση υφιστάμεν

άσεις 

όθεση για να

βιβλίο  μητρώ

ικές διατάξε

τατικά: 

τλου ιδιοκτησ

αφική πράξη

  εγγεγραμμ

ο.  

κτρονικής υπ

υμβόλαιο ή 

ρα  έκδοσης 

ρέπει να είνα

ς απόφασης.

ης  ή  έγκρισ

πό τις πολεο

/ νομιμοποίη

φωνητικά – σ

ες στην αρμό

ικών  στοιχεί

ργασιών, Σχέδ

ό υλικό. Ο φά

ώλησης ή πα

θα  πρέπει

ι  αναλυτικά 

η ονομασία 

ων ανωτέρω 

/  κατασκευα

/ κατασκευα

η  εισαγωγής

ατικά που απ

αν δεν είναι 

πλισμός 

όθεση για να

αντίστοιχο β

τατικά: 

ων  ιδιωτικώ

υποβεβλημέν

ων  συμβάσεω

ν μηχανημάτ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

α είναι επιλέ

ώου  παγίων

ις. 

σίας και μετα

η αγοραπωλ

μένη  στο  αρ

ποβολής για

η παραχώρη

της  εγκριτι

αι διάρκειας 

  

ση  εργασιών

δομικές δια

ηση χώρου ε

συμβάσεις μ

όδια Δ.Ο.Υ., 

ίων  των  κτιρ

δια, Επιμετρ

άκελος τεχνι

ροχής υπηρ

ι  να  αναφέ

η  προμήθε

της δράσης 

τιμολογίων/

αστή ή/και α

στή και την κ

ς  προκατασκ

παιτούνται μ

στο σύνολό

α είναι επιλέ

ιβλίο κατά τα

ών  συμφωνη

να στην αρμ

ων  χρηματο

των – εξοπλι

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ξιμες οι δαπ

ν  ή  αντίστοι

αγραφή αυτ

ησίας ή σύσ

ρμόδιο  υπο

α τις μισθώσ

ηση χρήσης π

ικής  απόφασ

τουλάχιστον

ν  μικρής  κλί

ατάξεις ή βεβ

εφόσον συντ

με κατασκευ

όπου προβλ

ριακών  επεν

ρήσεις εργασ

ικών στοιχείω

εσιών  του π

έρεται  η  επ

εια  υλικών  ή

και του έργο

/αποδείξεων

αποδεικτικά 

κίνηση του λ

κευασμένων

μέχρι την θέσ

 τους επιλέξ

έξιμες οι δαπ

α προβλεπό

ητικών  –  σ

μόδια Δ.Ο.Υ., 

οδοτικής  μίσ

ισμού από το

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

πάνες ιδιόκτη

ιχο  βιβλίο  κ

τού στο υποθ

στασης επικα

οθηκοφυλακ

εις ή παραχ

πρέπει να έχ

σης.  Ειδικά 

ν δέκα πέντε

ίμακας  ή  όπ

βαίωση απα

τρέχει τέτοια

αστές / προ

λέπει η σχετι

νδύσεων  πο

σιών, Ανάλυσ

ων υπογράφ

προμηθευτή 

πωνυμία  το

ή  η  κατασκε

ου για το οπ

ν, όπως αποδ

καταβολής 

λογαριασμού

  εγκαταστάσ

ση των εγκα

ξιμα. 

πάνες εξοπλ

μενα στις φο

συμβάσεων 

όπου προβλ

σθωσης,  οι  ο

ον μισθωτή, 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ητων κτιριακ

κατά  τα  προ

θηκοφυλακεί

αρπίας για υ

είο  ή  τίτλο

ωρήσεις κτιρ

χει διάρκεια 

για  ανέγερ

ε (15) έτη απ

ποια  άλλη  μ

αλλαγής από

α περίπτωση

μηθευτές γι

ική νομοθεσί

ου  περιλαμβ

ση κόστους ε

φεται από αρ

/  κατασκευ

υ  προμηθε

ευή  κτιριακώ

οίο πραγματ

δεικνύεται α

του οφειλόμ

ύ του ταμείο

σεων  από  τ

ταστάσεων σ

λισμού είναι 

ορολογικές δ

για  την  πρ

λέπει η σχετι

οποίες  περιλ

κατά τη λήξ

και υπηρεσιώ

κών εγκατασ

οβλεπόμενα 

είο / Κτηματο

υφιστάμενη 

ος  ιδιοκτησί

ριακών εγκα

τουλάχιστον

ση  κτιρίου 

πό την ημερο

μορφή  έγκρ

ό  τις αρμόδιε

.  

ια τις κτιριακ

ία.  

βάνει  :  Τεχν

εργασιών το

ρμόδιο/ους μ

αστή προς  τ

υτή  ή  κατα

ών  εγκατασ

τοποιείται η 

από εξοφλητ

μενου ποσο

ου ή της τράπ

το  εξωτερικό

σε παραγωγ

ι η εγγραφή 

διατάξεις. 

ρομήθεια  μ
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αραστατικά 
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άφεται η ονο

Εξόφλησης
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των  ιδιωτικ

ευρεσιτεχν
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πηρεσιών γι
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ν  συστημάτ
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Εξόφλησης
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ησης  του  πρ

τοποιήθηκε 
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τλου προστα

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ια  το  καινού
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ύ CE ή δήλω

ς κυκλοφορί

η αποκλειστ

αροχής  υπηρ

φορέα.  Στα 
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ομασία της δ

ς  (εξοφλητι

οδεικτικά  κ

ομηθευτή  κ

η καταβολή 

του  εξοπλισ

έση  των  εγκ

ιλέξιμα. 

ών  συμφω

νίας,  αδειώ

εων δεδομέν

ν  για  την 
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όμενα στην α

εγχειριδίων,

γητικών,  π
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ν ή αντίστοιχ

παροχής υπη

τικά θα πρέπ

τικά  ο  εξοπ
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ομηθευτή  κ
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ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ
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οτέα  που  πρ

χες βεβαιώσ

ηρεσιών (Τιμ

πει να αναφ

πλισμός  ή  η
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ών ποσών. 

ο  εξωτερικό

ν  σε  παραγω

συμβάσεω

λλευσης,  πα
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υ, υπηρεσιώ
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ε  ιδιωτικά  σ
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ποδεικτικά κ

ς προβολής 

ντίγραφα  τω

ροώθησης π

ντίγραφα τω

πιχείρησης. 
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αγίων, ή αντί

σύμφωνα με 

σης, για μία

ότι  το  φυσικ

και σχετίζετα
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ίξεις  προμη
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αφα λογαρι
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ο εκχωρητής

ρονική περίο

ενο  προσδιο

κεκριμένο έρ

ι). 

ε  παρόχους 

ργανωτές εκ
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αριασμού  τα

ν 

αρόχους υποσ

ες υπηρεσίες
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υπερβαί

Στην κατ

από  10 

ισολογισ

Άρθρο 
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2 ‐ Αριθμός α

ορία των πο
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3  ‐  Τύποι
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επιχείρηση)
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ήσεις,  ακόμη
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ν προσώπων

νδύουν ίδια 
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ς επιχειρήσε

ς παραγράφ

) κατέχει, μό

αγράφου 3, 

κατάντη επιχ

ρηση  μπορε

η  και  εάν  το

ακόλουθες 

κοινού, συνδ

ίες  συμμετο

ν που ασκού

κεφάλαια σε

δυσης αυτής 

ρευνητικά κ

ές, συμπεριλ

ές αρχές με 

ς.  

επιχειρήσεις»

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΜΜΕ  

ονάδα,  ανεξ

λαμβάνοντα

χνική ή άλλη

μια οικονομ

μένων και οι

μικρών και μ

από  250  εργ

ι/ή το σύνολ

ικρή επιχείρ

ς ο ετήσιος κ

ολύ μικρή επ

ς  οποίας  ο

2 εκατ. ευρώ

σεων  που  λ

ματικών ποσ

είναι  κάθε 

ης  παραγρά

εις» είναι όλ

ου 3  και μετ

όνη ή από κο

το 25 %  ή π

χείρησης). 

εί  να  χαρακτ

 όριο  του 2

κατηγορίες 

δεδεμένοι κα

οχών,  εταιρε

ν συστηματι

ε μη εισηγμέ

σε μία επιχε

έντρα μη κερ

λαμβανομέν

ετήσιο προ

» είναι οι επ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ξάρτητα  απ

αι  ειδικότερα

η δραστηριό

μική δραστηρ

ικονομικά όρ

μεσαίων επι

γαζομένους 

λο του ετήσιο

ρηση ορίζετα

κύκλος εργασ

πιχείρηση ορ

ο  ετήσιος  κ

ώ.  

λαμβάνοντα

σών 

επιχείρηση

άφου  2  ή  ω

λες οι επιχειρ

ταξύ των οπ

οινού με μία

περισσότερο

τηριστεί  ως 

5 %  καλύπτ

επενδυτών 

ατά την έννο

είες  επιχειρη

ικά δραστηρ

ένες στο χρη

είρηση δεν υ

ρδοσκοπικού

νων των ταμε

οϋπολογισμό

πιχειρήσεις π

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ό  τη  νομική

α  αυτοαπασ

ότητα,  καθώ

ριότητα.  

ρια προσδιο

χειρήσεων (

και  των  οπ

ου ισολογισμ

αι η επιχείρη

σιών και/ή τ

ρίζεται η επιχ

κύκλος  εργα

αι  υπόψη 

η  που  δεν

ως  συνδεδεμ

ρήσεις που δ

ποίων υπάρχ

α ή περισσότ

ο  του κεφαλ

ανεξάρτητη

εται ή υπερ

και  υπό  τ

οια της παρα

ηματικού  κε

ριότητες σε ε

ηματιστήριο 

υπερβαίνει τ

ύ σκοπού,  

είων περιφερ

ό μικρότερο 

που διατηρο

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ή  της  μορφ

σχολούμενα 

ς και προσω

ορίζοντα τις κ

«ΜΜΕ») απ

οίων  ο  ετήσ

μού δεν υπε

ση η οποία 

ο σύνολο το

χείρηση η οπ

ασιών  και/ή

για  τον  υ

  χαρακτηρί

μένη  επιχείρ

δεν χαρακτη

χει η ακόλου

τερες συνδε

λαίου ή  των 

η,  μη  έχουσα

καλύπτεται,

ην  προϋπόθ

αγράφου 3 με

φαλαίου,  φ

πενδύσεις ε

επιχειρήσεις

α 1.250.000 

ρειακής ανά

από 10  εκα

ύν μεταξύ το

και υπηρεσιώ

φή,  που  ασ

  άτομα  και

ωπικές  εταιρ

κατηγορίες ε

ποτελείται απ

σιος  κύκλος

ρβαίνει τα 4

απασχολεί λ

ου ετήσιου ισ

ποία απασχο

ή  το  σύνολο

υπολογισμό 

ίζεται  ως  σ

ρηση  κατά  τ

ηρίζονται ως

υθη σχέση: 

εδεμένες επι

δικαιωμάτω

α  δηλαδή  σ

,  εφόσον  το 

θεση  ότι  αυ

ε την εν λόγω

φυσικά  πρόσ

επιχειρηματι

ς (business a

 ευρώ,  

άπτυξης,  

ατ.  ευρώ και

ους μία από

ών» 
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κεί  οικονομ

ι  οικογενεια

ρείες ή  ενώσ

επιχειρήσεω

πό επιχειρήσ

  εργασιών  δ

43 εκατ. ευρώ

λιγότερους α

σολογισμού δ

ολεί λιγότερο

ο  του  ετήσ

του  αριθμ

συνεργαζόμε

την  έννοια 

ς συνδεδεμέ

μια επιχείρη

ιχειρήσεις κα

ων ψήφου μ

συνεργαζόμε

ποσοστό α

υτοί  δεν  είν

ω επιχείρησ

σωπα  ή  ομά

ικού κεφαλα

angels), εφόσ

ι με  λιγότερο

ό τις ακόλου

μική 

ακές 

σεις 

ων 

σεις 

δεν 

ώ.  

από 

δεν 

ους 

σιου 

μού 

ενη 

της 

ένες 

ηση 

ατά 

μιας 

ενες 

υτό 

ναι, 

η:  

δες 

αίου 

σον 

ους 

θες 
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α)  μία  ε

επιχείρη

β) μία ε

διαχειρι

γ) μία επ

έχει συν

δ) μία επ

έχει συν

ψήφου τ

Τεκμαίρ

2 δεύτερ

την επιφ

Συνδεδε

στο  πρώ

επενδυτ

Οι επιχε

προσώπ

σύνολο 

νοείται η

4. Εκτός
μπορεί ν

ελέγχετα

5. Μία 

συνεργα

αριθμητ

διασπορ

δηλώνει

μια  επιχ

δηλώσει

από τις ε

 Άρθρο 4

περίοδο

1. Τα  σ
χρηματικ

υπολογί

Το ύψος

έμμεσου

2. Όταν
βρίσκετα

αναφέρο

ιδιότητα

επαναλη

«Ενίσχυσ

επιχείρηση κ

ησης, 

πιχείρηση έ

στικού ή επο

πιχείρηση έχ

νάψει με αυτ

πιχείρηση πο

νάψει με άλλ

των μετόχων

εται ότι δεν 

ρο εδάφιο δ

φύλαξη των δ

εμένες θεωρ

ώτο  εδάφιο 

τές που αναφ

ιρήσεις που

πων που ενερ

ή  τμήμα  τω

η αγορά προ

ς  από  τις  πε

να θεωρηθεί

αι, άμεσα ή έ

επιχείρηση

αζόμενης  ή 

τικά όρια πο

ρά  κεφαλαίο

ι υπεύθυνα ό

χείρηση  ή,  α

ις αυτές πρα

εθνικές ή ενω

4 ‐ Στοιχεία 

ος αναφοράς

στοιχεία  που

κών  ποσών

ίζονται σε ετ

ς του κύκλου

υς φόρους.  

ν,  κατά  την 

αι πάνω ή κά

ονται  στο  ά

ας  της  μεσαί

ηφθεί επί δύ

ση υφιστάμεν

κατέχει  την π

χει  το δικαί

οπτικού οργά

χει το δικαίω

τήν ή δυνάμε

ου είναι μέτ

λους μετόχο

ν ή των εταίρ

υπάρχει κυρ

δεν υπεισέρχ

δικαιωμάτων

ρούνται  επίσ

μέσω  μιας 

φέρονται στη

 διατηρούν 

ργούν από κ

ων  δραστηρι

οϊόντος ή υπη

εριπτώσεις 

ί ΜΜΕ εάν τ

έμμεσα, από

  μπορεί  να

συνδεδεμέν

ου αναφέρον

ου  δεν  επιτ

ότι μπορεί ε

από  κοινού, 

αγματοποιού

ωσιακές διατ

για τον υπο

ς  

υ  χρησιμοπο

ν  είναι  εκεί

τήσια βάση. 

υ εργασιών υ

ημερομηνία

άτω από τα 

άρθρο  2,  η  κ

ίας,  μικρής 

ύο διαδοχικά

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

πλειοψηφία 

ωμα να διορ

άνου άλλης 

ωμα να ασκεί

ει ρήτρας το

οχος ή εταίρ

υς ή εταίρου

ρων αυτής τη

ριαρχική επιρ

χονται άμεσ

ν που έχουν 

σης οι  επιχει

ή  περισσότ

ην παράγραφ

μια από τις 

κοινού θεωρ

ιοτήτων  του

ηρεσίας που

που  ορίζοντ

το 25 % ή πε

ό έναν ή περ

α  υποβάλει

νης  επιχείρη

νται στο άρθ

ρέπει  να  κα

εύλογα να υπ

σε  περισσό

ύνται με την 

τάξεις. 

ολογισμό το

οιούνται  για

ίνα  που  αφ

Λαμβάνοντα

υπολογίζεται

α  κλεισίματ

όρια τα σχετ

κατάσταση  α

ή  πολύ  μικρ

ά οικονομικά

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

των δικαιω

ρίζει ή  να π

επιχείρησης

ί κυριαρχική

υ καταστατι

ρος άλλης επ

υς της εν λόγ

ης επιχείρησ

ρροή, εφόσο

σα ή έμμεσα

με την ιδιότ

ιρήσεις  που 

τερων  άλλω

φο 2. 

εν λόγω σχέ

ρούνται επίσ

υς  στην  ίδια 

υ βρίσκεται α

ται  στην  πα

ερισσότερο τ

ισσότερους 

ι  δήλωση  σ

ησης,  καθώ

θρο 2. Η δήλ

αθοριστεί  ε

ποθέσει ότι 

ότερες  επιχε

επιφύλαξη τ

υ αριθμού α

α  τον  υπολ

φορούν  την

αι υπόψη κα

ι χωρίς τον φ

τος  των  λογ

τικά με τον α

αυτή  έχει  ω

ρής  επιχείρη

ά έτη.  

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ωμάτων ψήφ

παύει  την πλ

ς, 

ή επιρροή σε

κού της τελε

πιχείρησης ελ

γω επιχείρησ

σης.  

ον οι επενδυ

α στη διαχείρ

τητά τους ως

διατηρούν 

ν  επιχειρήσ

έσεις μέσω φ

σης συνδεδε

αγορά  ή  σ

αμέσως ανάν

αράγραφο  2 

του κεφαλαί

δημόσιους φ

σχετικά  με 

ς  και  σχετι

λωση αυτή μ

πακριβώς  π

δεν ανήκει, 

ειρήσεις  που

των ελέγχων

απασχολουμ

λογισμό  του

ν  τελευταία 

ατά την ημερ

φόρο προστι

γαριασμών 

αριθμό απασ

ως  αποτέλεσ

ησης  μόνον 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

ου  των μετό

λειοψηφία  τω

 άλλη επιχεί

ευταίας,  

λέγχει μόνη 

σης, την πλε

τές που ανα

ριση της εξε

ς μετόχων ή ε

μια από  τις 

εων  ή  μέσω

φυσικού προ

μένες επιχει

ε  όμορες  αγ

ντη ή κατάντ

δεύτερο  εδ

ίου της ή τω

φορείς, μεμο

την  ιδιότη

κά  με  τα  σ

μπορεί να υ

ποιος  το  κατ

κατά ποσοσ

υ  είναι  συνδ

ν και εξακριβ

μένων και τω

υ  αριθμού  α

κλεισμένη 

ρομηνία κλει

ιθέμενης αξί

και  σε  ετήσ

σχολουμένω

σμα  την  από

εάν  η  υπέρ

και υπηρεσιώ

όχων ή  των 

ων μελών το

ίρηση βάσει 

της, βάσει σ

ειοψηφία τω

αφέρονται στ

εταζόμενης ε

εταίρων.  

  σχέσεις  πο

ω  οποιουδήπ

οσώπου ή ομ

ιρήσεις, εφό

γορές.  Ως  «

τη της σχετικ

δάφιο,  μια  ε

ων δικαιωμάτ

ονωμένα ή α

ητά  της  ως

στοιχεία  πο

ποβληθεί α

τέχει,  οπότε

στό 25 % ή π

δεδεμένες  μ

βώσεων που

ων χρηματικ

απασχολουμ

διαχειριστι

ισίματος των

ίας (ΦΠΑ) κα

σια  βάση,  μ

ων ή τα χρημ

όκτηση  ή  τη

ρβαση  των 

ών» 
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εταίρων άλλ

ου διοικητικ

σύμβασης π

συμφωνίας π

ων δικαιωμάτ

την παράγρα

επιχείρησης,

υ αναφέρον

ποτε  από  το

μάδας φυσικ

όσον ασκούν

«όμορη  αγορ

κής αγοράς.

επιχείρηση  δ

των ψήφου 

από κοινού. 

ς  ανεξάρτητ

υ  αφορούν 

κόμη και εά

ε  η  επιχείρη

περισσότερο,

μεταξύ  τους.

υ προβλέπον

κών ποσών 

μένων  και  τ

ική  χρήση 

ν λογαριασμ

αι χωρίς άλλο

μια  επιχείρη

ατικά όρια π

ν  απώλεια 

εν  λόγω  ορί

λης 

κού, 

που 

που 

των 

αφο 

 με 

νται 

ους 

κών 

ν το 

ρά» 

δεν 

της 

της, 

τα 

άν η 

ηση 

, σε 

  Οι 

νται 

και 

των 

και 

ών. 

ους 

ηση 

που 

της 

ίων 
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3. Στην 
στοιχεία

πραγματ

Άρθρο 5

Ο αριθμ

στον  αρ

λογαρια

εργαζόμ

αντιστοι

α) οι μισ

β) τα άτο

μισθωτο

γ) οι ιδιο

δ)  οι  ετα

οφέλη α

Οι μαθη

μαθητεί

των αδε

Άρθρο 6

1.  Στην
αριθμού

επιχείρη

2. Στην 
στοιχείω

τα  λοιπά

επιχείρη

επιχείρη

Στα  στο

ενδεχομ

κατάντη

συμμετο

περίπτω

Στα στοι

επιχειρή

δεν περι

3. Για  τ
εξεταζόμ

εφόσον 

αυτές  τ

ενοποίη

Για  την 

εξεταζόμ

«Ενίσχυσ

περίπτωση 

α  που  λαμ

τοποιούνται 

5 ‐ Ο αριθμό

μός απασχολ

ιθμό  εργαζο

ασμό  αυτής 

μενοι  μερική

ιχούν σε κλά

σθωτοί  

ομα που εργ

ούς με βάση 

οκτήτες επιχε

αίροι που α

από την επιχε

ητευόμενοι ή

ας ή επαγγελ

ιών μητρότη

6 ‐ Καθορισμ

  περίπτωση 

ύ  απασχολο

ησης.  

περίπτωση 

ων, συμπεριλ

ά  στοιχεία  τ

ησης  ή  τους

ηση βάσει εν

οιχεία  που  α

μένως  συνερ

  της  εν  λό

οχής  στο  κε

ωση διασταυρ

ιχεία που αν

ήσεων που ε

ιλαμβάνοντα

την  εφαρμογ

μενη  επιχείρ

υπάρχουν. 

τις  συνεργα

σης.  

εφαρμογή 

μενη  επιχείρ

ση υφιστάμεν

νεοσύστατω

μβάνονται 

κατά τη διά

ς απασχολο

λούμενων ατ

ομένων  πλή

επί  ολόκληρ

ς  απασχόλη

άσματα των Ε

γάζονται για 

το εθνικό δί

ειρηματίες, 

σκούν  τακτι

είρηση.  

ή οι σπουδα

λματικής κα

ητας ή των γο

μός των στοιχ

  ανεξάρτητη

υμένων,  πρ

επιχείρησης

λαμβανομένο

της  επιχείρη

ς  ενοποιημέ

νοποίησης.  

αναφέροντα

ργάζονται  με

όγω  επιχείρ

φάλαιο  ή  σ

ρωμένης συμ

αφέρονται σ

νδεχομένως

αι ήδη στους

γή  της  παρ

ρηση  προκύπ

Σε  αυτά  προ

αζόμενες  επ

επίσης  της 

ρηση  προκύπ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ων επιχειρήσ

υπόψη  πρ

άρκεια του οι

υμένων  

τόμων αντιστ

ρους  απασχ

ρο  το  υπόψη

ησης,  ανεξάρ

ΕΜΕ. Στον αρ

την επιχείρη

ίκαιο, 

ική δραστηρ

αστές που βρ

τάρτισης δεν

ονικών αδειώ

χείων της επ

ης  επιχείρησ

ραγματοποιε

ς που συνεργ

ου του αριθμ

ησης,  ή — 

ένους  λογαρ

αι  στο  πρώτ

ε  την  εξετα

ησης.  Τα  σ

στα  δικαιώμ

μμετοχής, λα

στο πρώτο κα

ς συνδέονται

ς λογαριασμο

αγράφου  2,

πτουν  από  τ

οστίθεται  το

ιχειρήσεις, 

παραγράφο

πτουν  από  τ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

σεων, οι λογα

ρέπει  να  π

ικονομικού έ

τοιχεί στον α

χόλησης  που

η  έτος.  Τα  ά

ρτητα  από  τ

ριθμό απασχ

ηση, έχουν σ

ριότητα  εντό

ρίσκονται σε

ν συνυπολογ

ών δεν συνυ

πιχείρησης

σης,  ο  καθορ

είται  αποκλε

γάζεται ή συ

μού απασχο

εφόσον  υπά

ριασμούς  στ

το  εδάφιο  π

αζόμενη  επιχ

στοιχεία  συγ

ατα  ψήφου

αμβάνεται υ

αι το δεύτερ

ι άμεσα ή έμ

ούς βάσει εν

,  τα  στοιχεί

τους  λογαρι

ο 100 %  των

εκτός  εάν 
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η και εάν τα 

χαμηλότερο 

που ορίζεται 

χεία αυτά πρ

κή σημείωσ

τουν  από  τ

μένους  λογ

μενων συνερ

ς ανάντη ή κα

ιες  συνεργα

ησης.  Τα  στο

ημα Α. 

ση υφιστάμεν

εδεμένη επ

της επιχείρη

ή επωνυμία:

ρικής έδρας :

ΠΑ (1) :..........

ι τίτλος του ή

όγω επιχείρη

ς: 

απασ

 

ώ. 

από τα κράτη 

executive»), Γε

στοιχεία σχετ

από εκείνο π

στο εν λόγω 

ρέπει να μετα

ση: Τα στοιχε

τους  λογαρ

γαριασμούς. 

γαζόμενων 

ατάντη της α

αζόμενες  επ

οιχεία  τους 

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

Δ

ιχείρηση πο

σης 

...................

:...................

....................

ή των κύριω

ησης 

Αριθμός 
σχολουμένω

μέλη σύμφων

ενικός Διευθυ

τικά με μία επ

που ορίζεται σ

άρθρο (ορισμ

αφέρονται σ

εία των επιχ

ριασμούς  το

Στα  στοιχε

επιχειρήσεω

αιτούσας επι

ιχειρήσεις  π

και  ένα «δε

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝ

ου δεν περι

....................

....................

...................

ων διευθυντικ

 
ων (ΕΜΕ) 

Κ

να με τις ανάγ

υντής ή αντίστ

πιχείρηση πε

στο άρθρο 6 π

μός, άρθρο 6 π

στον πίνακα Β

χειρήσεων πο

ους  και  άλ

εία  αυτά  σ

ων με τις εν 

ιχείρησης, εφ

πρέπει  να  α

λτίο  εταιρικ

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΝΔΕΣΗΣ 

ιλαμβάνετα

....................

....................

....................

κών στελεχώ

Κύκλος εργα

γκες τους. 

τοιχη θέση. 

ριλαμβάνοντα

παράγραφος 

παράγραφος 

Β(2) του παρ

ου είναι συν

λλα  στοιχεία

υγκεντρώνο

λόγω συνδε

φόσον δεν π

ντιμετωπίζο

κής  σχέσης» 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

αι βάσει ενο

....................

....................

....................

ών (2):............

ασιών (*) 

 

αι στους ενοπ

2, πρέπει παρ

3 εδάφιο 2). 

ραρτ. Β. 

νδεδεμένες μ

α,  ή,  εφόσ

νται  κατ’  α

εδεμένες επ

εριλαμβάνο

νται  ως  άμε

πρέπει  συν

και υπηρεσιώ

οποίησης στ

....................

....................

...................

....................

Σύνολο ισο

ποιημένους λ

ρόλα αυτά να

με την αιτού

σον  υπάρχο

αναλογία  τα

ιχειρήσεις, π

ονται ήδη βά

εσοι  εταίρο

νεπώς  να πρ

ών» 
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τον πίνακα 

....................

....................

....................

....................

ολογισμού (*

λογαριασμούς

α εφαρμόζετα

ύσα επιχείρη

ουν,  από  το

α  στοιχεία  τ

που βρίσκον

σει ενοποίησ

ι  της  αιτούσ

ροστίθενται  σ

Β) 

. 

. 

. 

*) 

ς σε 

αι το 

ηση 

ους 

των 

νται 

σης 

σας 

στο 
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ΠΑΡΑΡΤ

Α) Προβ

προϋποθ

α) εάν π

τη  σύστ

κινδύνου

πληροί  τ

δέουσα 

πάνω απ

από  την

θεωρούν

που  υπε

όρος «ετ

παράρτη

«κεφάλα

β)  εάν π

χρέη της

επιλεξιμ

επταετία

χρηματο

ενδιάμεσ

όπως εμ

παρούσα

για τα χρ

της οδηγ

γ)  εάν 

προϋποθ

διαδικασ

δ) εάν π

δάνειο ή

σχέδιο α

ε) εάν πρ

1) ο δείκ

2) ο δείκ

είναι κάτ

Η εξέτασ

επιχείρη

υφίστατ

Β)  Τα 

προβλημ

προσκομ

1. Υφιστ
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ΤΗΜΑ VI: Ο

βληματική επ

θέσεις: 

πρόκειται για

τασή  της  ή,

υ,  ΜΜΕ  πο

τα  κριτήρια 

επιμέλεια  α

πό το ήμισυ

ν  αφαίρεση 

νται εν γένε

ερβαίνει  το 

ταιρεία περι

ημα  I  της οδ

αιο» περιλαμ

πρόκειται για

ς εταιρείας (

μότητα για εν

α  από  την 

οδότησης επ

σο χρηματοπ

μφαίνεται στ

ας διάταξης,

ρέη της εταιρ

γίας 2013/34

πρόκειται  γ

θέσεις του ε

σία μετά από

πρόκειται για

ή λύσει τη σ

αναδιάρθρωσ

ρόκειται για 

κτης χρέους π

κτης κάλυψη

τω του 1,0. 

ση μιας επιχ

ησης  (αιτού

ται για αυτές

δικαιολογητ

ματική  σύμφ

μισθούν ανά

άμενη ΜΜΕ

ση υφιστάμεν

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡ

πιχείρηση: η

α εταιρεία πε

,  όσον  αφο

υ  δεν  έχει 

για  επενδύ

από  τον  επι

 του εγγεγρ

των  συσσω

ει ως μέρος τ

ήμισυ  του  ε

ιορισμένης ε

δηγίας 2013/

μβάνει, ενδε

α εταιρεία σ

πλην ΜΜΕ π

νίσχυση χρη

πρώτη  εμ

ιχειρηματικο

πιστωτικό ορ

ους λογαρια

, ο όρος «ετ

ρείας» παρα

4/ΕΕ. 

για  εταιρεία

εθνικού δικα

ό αίτημα των

α επιχείρηση

ύμβαση εγγ

σης 

άλλη επιχεί

προς ίδια κε

ης χρηματοο

χείρησης για

σα  επιχείρη

ς υποχρέωση

τικά  που  α

φωνα  με  τα

άλογα με την

Ε κάτω της τρ

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ΡΟΒΛΗΜΑΤ

  επιχείρηση

εριορισμένη

ορά  την  επ

συμπληρώσ

ύσεις  χρηματ

ιλεγμένο  ενδ

αμμένου τη

ωρευμένων  ζ

των ιδίων κε

εγγεγραμμέν

υθύνης» πα

/34/ΕΕ του Ε

εχομένως, κα

στην οποία τ

που δεν έχει

ματοδότηση

μπορική  της

ού κινδύνου

ργανισμό), ε

ασμούς της ε

αιρεία στην 

απέμπει ειδικ

α  που  υπά

αίου που τη δ

ν πιστωτών τ

η που έχει λ

ύησης ή που

ρηση εκτός Μ

φάλαια της 

ικονομικών υ

α να διαπιστ

ηση  και  τυ

η σύνταξης ε

απαιτούνται 

α  οριζόμενα 

ν ιδιότητα τη

ριετίας ατομ

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ

η για την οπο

ης ευθύνης (

ιλεξιμότητα 

σει  επταετία 

τοδότησης  ε

διάμεσο  χρη

ς κεφαλαίου

ζημιών  από 

εφαλαίων τη

νου  κεφαλαί

αραπέμπει ει

Ευρωπαϊκού

αι κάθε διαφ

τουλάχιστον 

ι συμπληρώσ

ης επιχειρημ

ς  πώληση, 

υ κατόπιν ελέ

εφόσον έχει 

εταιρείας, λό

οποία τουλ

κότερα στα ε

άγεται  σε  σ

διέπει όσον 

της. 

λάβει ενίσχυ

υ έχει λάβει 

ΜΜΕ, εφόσο

επιχείρησης

υποχρεώσεω

ωθεί αν αυτ

υχόν  συνδεδ

νοποιημένω

προκειμέν

στο  άρθρο

ς επιχείρηση

ικής μορφής

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

οία συντρέχ

πλην ΜΜΕ π

για  ενίσχυ

από  την  π

επιχειρηματ

ηματοπιστωτ

υ λόγω συσσ

τα  αποθεμ

ης εταιρείας

ίου.  Για  την

ιδικότερα στ

 Κοινοβουλί

φορά από έκδ

ορισμένα μ

σει τριετία α

ματικού κινδύ

η  οποία  π

έγχου με τη 

απολεσθεί π

όγω συσσωρ

άχιστον ορισ

είδη εταιρει

συλλογική  π

αφορά την υ

ση διάσωση

ενίσχυση αν

ον τα τελευτ

ς είναι υψηλ

ων της επιχεί

τή είναι προ

δεμένες  με 

ων οικονομικ

ου  να  αξιο

ο  2  σημείο 

ης και τα έτη

ς: 

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

 

ει τουλάχιστ

που δεν έχει

ση  χρηματο

ρώτη  εμπορ

ικού  κινδύνο

τικό  οργανισ

σωρευμένων

ατικά  (και  ό

) προκύπτει 

εφαρμογή 

α είδη εταιρ

ίου και του 

δοση υπέρ το

μέλη έχουν α

από τη σύστα

ύνου, ΜΜΕ 

πληροί  τα 

δέουσα επιμ

πάνω από το

ευμένων ζημ

σμένα μέλη 

ών που αναφ

πτωχευτική 

υπαγωγή τη

ης και δεν έχ

ναδιάρθρωσ

ταία δύο έτη

ότερος του 7

ίρησης (EBIT

βληματική, 

αυτή  επιχ

ών καταστάσ

ολογηθεί  εά

18  του  Καν

η λειτουργίας

και υπηρεσιώ

τον μία από

ι συμπληρώ

οδότησης  επ

ρική  της  πώ

ου  κατόπιν 

σμό),  όταν  έ

ν ζημιών. Αυ

όλα  τα  άλλα

ι αρνητικό σ

της  παρούσ

ρειών που αν

Συμβουλίου

ο άρτιο. 

απεριόριστη

ασή της ή, ό

που δεν έχε

κριτήρια  γ

μέλεια από 

ο ήμισυ του 

μιών. Για την

έχουν απερ

φέρονται στ

διαδικασία 

ς σε συλλογ

χει ακόμη απ

σης και υπόκ

: 

7,5 και 

TDA interest 

γίνεται σε ε

χειρήσεις),  α

σεων). 

άν  μία  επ

ν.  651/2014 

ς της είναι τα

ών» 
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ό τις ακόλου

σει τριετία α

πιχειρηματικ

ώληση,  η  οπ

ελέγχου  με

έχει  απολεσ

υτό  ισχύει ότ

α  στοιχεία  π

ωρευτικό πο

σας  διάταξης

ναφέρονται σ

υ  (1) και ο ό

ευθύνη για

όσον αφορά 

ει συμπληρώ

για  επενδύσ

τον επιλεγμ

κεφαλαίου τ

ν εφαρμογή 

ιόριστη ευθύ

το παράρτημ

ή  πληροί 

ική πτωχευτ

ποπληρώσει

κειται ακόμη

coverage ra

επίπεδο ενια

ανεξάρτητα 

ιχείρηση  εί

και  πρέπει 

α ακόλουθα

θες 

από 

κού 

ποία 

ε  τη 

σθεί 

ταν 

που 

οσό 

ς,  ο 

στο 

ρος 

α τα 

την 

ώσει 

σεις 

ένο 

της, 

της 

ύνη 

μα II 

τις 

τική 

ι το 

η σε 

tio) 

αίας 

αν 

ίναι 

να 

: 
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δεν

πτω

από

άρθ

επιχ

2.  Λοιπέ

κατηγορ

a.  Για 

αρχ

δεν

πτω

από

άρθ

επιχ

3.  Λοιπέ
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a.  Για 
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4. Υφιστ

a.  Για 
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b.  Πισ

οπο

και/

c.  Πισ

οπο

Πτω

Πτω

στη

5.  Λοιπ

λειτουργ

a.  Για 

τελε
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τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

ές  υφιστάμε

ρίας: 

τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

ές  υφιστάμε

ρίας: 

τον έλεγχο τ

χής, έκδοσης

ν  τελούν  σε 

ωχευτικό  συ

όφασης  ανα

θρου 99 ΠτΚ

χείρησης αίτ

άμενη ΜΜΕ

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή 

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

πές  υφιστάμ

γίας με περιο

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

ση υφιστάμεν

ου εδαφίου 

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

ενες  επιχειρ

του εδαφίου

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

ενες  επιχειρή

του εδαφίου

ς του τελευτα

διαδικασία

υμβιβασμό, 

αγκαστικής  δ

Κ, εφόσον ασ

τημα για υπα

Ε κάτω της τρ

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

κύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

μενες  επιχε

ορισμένη ευ

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

(γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης, 

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ρήσεις  ατομ

υ (γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης  ό

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ήσεις  ατομικ

υ (γ) του ως ά

αίου εξαμήν

α  κήρυξης  π

ότι  δεν  τελ

διαχείρισης  ό

σκεί εμπορικ

αγωγή στην π

ριετίας άλλης

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α.  

ιρήσεις  άλλ

θύνη των με

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχε

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

μικής  μορφή

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχει

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

κής  μορφής 

άνω σημείου

ου από το οπ

πτώχευσης, 

λούν  υπό  α

ότι  δεν  έχει

κή δραστηρι

πτωχευτική δ

ς νομικής μο

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

υπό  ειδική  ε

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

λης  νομικής

ετόχων / ετα

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
ξη καινοτόμω

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία.

ής  ανεξαρτή

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία 

ανεξαρτήτο

υ Πιστοποιητ

ποίο να προ

πτωχευτικό 

αναγκαστική

ι  κάνει  αίτη

ότητα, καθώ

διαδικασία 

ορφής πλην α

όδιας δικαστ

ει  ότι  δεν  τε

αρχής,  έκδο

κκαθάριση  το

αρχής,  έκδο

εκκαθάριση 

υτικής διαδι

βληθεί  κατά 

ς  μορφής  π

αίρων: 

όδιας δικαστ

ει  ότι  δεν  τε

ΣΗΣ  
ν προϊόντων 

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

του  χρόνου

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

ου  χρόνου  λε

τικό αρμόδια

κύπτει ότι δε

συμβιβασμ

  διαχείριση

μα  για  υπαγ

ώς και ότι δε

ατομικής: 

τικής ή διοικ

ελούν  υπό  κ

οσης  του  τελ

ου  ν.1892/1

οσης  του  τελ

σε  λειτουργ

ικασίας εξυγ

της  επιχείρ

πλην  ατομι

τικής ή διοικ

ελούν  υπό  κ

και υπηρεσιώ

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

υ  λειτουργία

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

λειτουργίας  μ

ας δικαστική

εν τελούν σε

μό,  διαδικασ

η  και  διαδικ

γωγή  στην  δ

εν έχει υποβ

κητικής αρχή

κοινή  εκκαθά

λευταίου εξα

1990  όπως  ε

λευταίου εξα

γία  του  άρθ

γίανσης του 

ρησης αίτημα

ικής  ανεξαρ

κητικής αρχή

κοινή  εκκαθά
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διαδικασία  τ
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ε πτώχευση, 

σία  κήρυξης 
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κής 
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σε 
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της 
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στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή  

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

τον έλεγχο τ

τελευταίας 

λαμβάνεται

γ/σμών 4),  π

α κεφάλαια 

πές  υφιστάμ

γίας απεριόρ

τον έλεγχο τ

ευταίου  εξα

90/1920 όπω

στοποιητικό α

οίο  να προκύ

/ή  

στοποιητικό α

οίο  να  προκ

ωχευτικού Κώ

ωχευτικού  Κώ

ν πτωχευτικ

τον  έλεγχο

ταστατικό  κα

μοσίευσης  ό

ευταίων κλε

ύνολο  των  ε

ης  ή  αναδιά

και έχει λύσε

κληρωθεί.».

χεία των λογ

κά Πρότυπα ‐

ση υφιστάμεν

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

του εδαφίου

διαχειριστικ

ι  σαν  Εγγεγρ

προς  το μετο

 / Μετοχικό 

μενες  επιχε

ριστη ευθύνη

του εδαφίου

αμήνου  από 

ως εκάστοτε ι

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

αρμόδιας δι

ύπτει  ότι  δε

ώδικα ούτε 

ώδικα  καθώ

κή διαδικασία

ο  του  εδαφί

αι  οι  τυχόν

όπου  αυτή 

ισμένων δια

επιχειρήσεω

άρθρωσης,  ή

ει τη σύμβασ

. 

γαριασμών π

‐ ΕΛΠ). 

ΑΝΑΛΥΤ
νων ΜΜΕ για 

ικαστικής ή

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α και  

υ (α) ή (β)  το

κής/ών χρήσ

ραμμένο  Κεφ

οχικό κεφάλα

κεφάλαιο    

ιρήσεις  άλλ

η των μετόχω

υ (γ) Πιστοπο

το  οποίο  ν

ισχύει και/ή

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

ικαστικής ή 

εν  τελούν  υπ

σε καθεστώ

ώς  και  ότι  δε

α και  

ίου  (α)  ή  (β

ν  μεταγενέσ

προβλέπετα

αχειριστικών 

ν  θα  δηλών

  η  επιχείρησ

ση εγγύησης

που αναφέρο

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗ
α την ανάπτυξ

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

ου ως άνω ση

σης/εων ή όσ

φάλαιο  το  Σ

αιο (λογ/σμο

≥  0,5). 

λης  νομικής

ων / εταίρων

οιητικό αρμό

να  προκύπτε

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

διοικητικής 

πό  ειδική  εκ

ς προπτωχευ

εν  έχει  υποβ

β)  του  ως  ά

στερες  τροπ

αι  και  Δηλ

χρήσεων ή ό

νουν  υπευθύ

ση  έχει  λάβ

ς ή η επιχείρ

ονται, παρου

ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣ
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κκαθάριση  το

αρχής,  έκδο

κκαθάριση  σ

υτικής διαδι
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ει  ενίσχυση 
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οσης  του  τελ

ου  ν.1892/1
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ικασίας εξυγ

της  επιχείρ
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ών υπάρχουν

Ιδίων  Κεφαλ

και σαν Απώ

πλην  ατομι

τικής ή διοικ

ελούν  υπό  κ

οσης  του  τελ

ου  ν.1892/1

οσης  του  τελ

σε  λειτουργί

ικασίας εξυγ

της  επιχείρ

ου  το  πιο  π

αυτού,  μαζ

ολογίας  Εισ

ών υπάρχου

Η  επιχείρηση

διάσωσης α

άβει ενίσχυσ

σύμφωνα με

και υπηρεσιώ

λευταίου εξα

1990  όπως  ε

λευταίου εξα

ία  του  άρθρ

γίανσης του 

ρησης αίτημα

ολογισμό τελ

ν. Από τα εν

λαίων  Ισολο

ώλειες οι Ζημ

ικής  ανεξαρ

κητικής αρχή

κοινή  εκκαθά

λευταίου εξα

1990  όπως  ε

λευταίου εξα

ία  του  άρθρ

γίανσης του 

ρησης αίτημα

πρόσφατο  κω

ζί  με  τα  α
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ρτήτου  χρόν
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Έλεγχο
πληρότ
πρότασ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Η αξιολόγηση πραγμ

ερομηνία υποβολή

τούμενος προϋπολο

ντυπο της πρότασης

ΜΑΔΑ 
ΤΗΡΙΩΝ 

ος 
τητας 
σης 

Τυπική
πρότα

Ι: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟ

ματοποιείται σε τρί

ς αίτησης χρηματο

ογισμός είναι εντός

ς είναι πλήρως συμ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ή πληρότητα της υπ
ασης 
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ΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ία (3) στάδια 

ΕΛ

οδότησης είναι εντό

ς των ορίων, εφόσο

μπληρωμένο 

ποβαλλόμενης 

Εξ
α
εμ
συ
συ
στ

1.

2.

3.

4.

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

ΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤ

ός της προθεσμίας π

ον τίθενται στην πρ

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλ

ξετάζεται αν, για τη
κολουθήθηκε η προ
μπρόθεσμη, αν τα τ
υμπληρωμένα και έ
υνοδευτικά έγγραφ
τη σχετική πρόσκλη

.Έντυπα υποβολής

.ΑΔΤ 

.Βεβαίωση έναρξης

.Δικαιολογητικά νό

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

ΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣ

που τίθεται στην π

όσκληση  

λεγχος πληρότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ην υποβολή της πρό
οβλεπόμενη διαδικ
τυποποιημένα έντυ
έχουν επισυναφθεί
φα σύμφωνα με τα 
ηση 

(Ι1 και Ι2) 

ς ή εκτύπωση στοιχ

όμιμης υπόστασης ε

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω
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ΣΤΗΜΑ 

ρόσκληση 

ς 

ότασης, 
κασία και ήταν 
υπα είναι 
ί όλα τα 
αναφερόμενα 

χείων μητρώου 

επιχείρησης 

ν και υπηρεσιών»

ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  

ναι/όχι  

 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

  

  

  

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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5.

6.

7.
επ

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

.Άδεια λειτουργίας

.Οικονομικά στοιχε

.Στοιχεία συνδεδεμ
πιχειρήσεων 

.Ιδιοκτησιακό καθε

.Τεχνική Μελέτη 

0.Έγκριση δόμησης

1. Τεχνικές προδιαγ

2. Προσφορές – πρ

3. Νέες θέσεις εργα

4. Επίπεδο εκπαίδε

5.Πολιτική πωλήσε

6. Συστήματα διαχε

7. Έγγραφα τεκμηρ

8.Καταστάσεις Επιθ

9.Στοιχεία καινοτομ

0.Αποδεικτικά στοι

1.Δικαιολογητικά π

2.Φορολογική ενημ

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

 

εία 

μένων και συνεργαζ

εστώς 

ς ή απαλλαγή  

γραφές 

οτιμολόγια 

ασίας 

ευσης ‐ εμπειρίας 

ων & επικοινωνιακ

είρισης της ποιότητ

ρίωσης επενδύσεων

θεώρησης Εργασία

μίας 

ιχεία ανάπτυξης 

προβληματικής επιχ

μερότητα 

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω
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ζόμενων 

κή 

τας 

ν 
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χείρησης 
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Απαιτείται θετ

 
ΟΜ

ΚΡΙΤ

1 
Έλε

επιλεξ
πρό

τική αξιολόγηση (Ν

ΜΑΔΑ 
ΤΗΡΙΩΝ 

εγχος 
ξιμότητας 
ότασης 

Δικαιο
πρόσκλ

ΝΑΙ) σε όλα τα παρα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ούχος που εμπίπτει 
ληση  
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23

24
ΓΕ

25

26

27

28

απάνω κριτήρια, για

Σ

στην 

Εξ
εμ
πο

 

1.
επ

 2
1.

3.
στ

4.

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

3. Ασφαλιστική ενη

4.Πιστοποιητικά πρ
ΕΜΗ 

5. Υπεύθυνες δηλώ

6. Υπεύθυνη δήλωσ

7.Πρακτικό αρμόδι

8.Κάλυψη ιδιωτική

α να ξεκινήσει το Στ

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Έλεγχος ε

ξετάζεται εάν ο φορ
μπίπτει στις κατηγο
ου ορίζονται στη πρ

.Δραστηριοποιείτα
πιλέξιμους τομείς δ

2. Να έχουν έναρξη 
.1.2016. 

.Να δραστηριοποιο
την Περιφέρεια Ηπ

.Είναι Ανώνυμη Ετα

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

ημερότητα 

ρωτοδικείου ή βεβα

ώσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ση ΜΜΕ ‐ ΠΑΡΑΡΤΗ

ιου οργάνου 

ς συμμετοχής 

τάδιο Β’ της αξιολό

επιλεξιμότητας πρ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ρέας που υποβάλλ
ορίες των δυνητικώ
ρόσκληση 

ι ή να δραστηριοπο
δραστηριότητας (ΚΑ

δραστηριότητας π

ούνται ή να δραστη
πείρου 

αιρία, Εταιρία Περιο

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω

-100-

αίωση από 

X 

ΗΜΑ V 

όγησης 

ότασης 

Τ

ει την πρόταση 
ών δικαιούχων 

οιηθεί  στους 
ΑΔ) 

ριν την 

ριοποιηθούν 

ορισμένης 

ν και υπηρεσιών»

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟ

ναι/όχι  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΟΓΙΑ  ΣΤΑΘΜΙΣΗ

  

ΜΑ 
 

Η  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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3 

4 

Περίοδ
επιλεξ

Τήρησ
χαρακτ

Η προτ
περιλα
υποδομ
οποία έ
εκτός τ
εντός π
πληρω
προθεσ
κανόνε
(σύμφω

δος υλοποίησης εντ
ιμότητας ΠΠ και Πρ

η των οριζομένων σ
τήρα κινήτρου 

τεινόμενη πράξη δε
μβάνει τμήμα επέν
μή ή παραγωγική ε
έπαυσε ή μετεγκατ
της περιοχής του πρ
πέντε ετών από την
μή στον δικαιούχο 
σμίας που οριζόταν
ες περί κρατικών εν
ωνα με το άρθρο 71
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Ευ
Ι.Κ

5.
Μ

6.
αν

7.

8.

9.

10

τός περιόδου 
ρόσκλησης 

Εξ
πρ
εμ
πρ

σχετικά με το 

Βε
υπ
τυ
νό
πε
πρ

εν 
νδυσης σε 
επένδυση η 
ταστάθηκε 
ρογράμματος 
ν τελική 
ή εντός της 
ν στους 
νισχύσεων 
1 του Καν. 

Βε
πε
πρ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

υθύνης, Ομόρρυθμ
Κ.Ε, Συνεταιρισμοί 

.Περιλαμβάνεται στ
Μεσαίες Επιχειρήσε

.Δε βρίσκεται υπό π
ναγκαστική διαχείρ

.Δεν εκκρεμεί σε βά

.Δεν είναι προβλημ

. Δεν έχουν επιβληθ

0.Τήρηση βιβλίων Β

ξετάζεται εάν η περ
ροτεινόμενης προς
μπίπτει εντός της π
ρογράμματος και ό

εβαιώνεται η μη έν
ποβολή της αίτηση
υποποιημένη δήλω
όμιμο εκπρόσωπο τ
εριλαμβάνεται στα
ρόσκλησης 

εβαιώνεται με έγγρ
εριλαμβάνεται στα
ρόσκλησης 

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

μη Εταιρία, Ετερόρρ
ή ατομική επιχείρη

τις Πολύ Μικρές, Μ
εις 

πτώχευση, εκκαθάρ
ριση 

άρος της ανάκτηση

ματική επιχείρηση

θεί στην επιχείρηση

Β ή Γ κατηγορίας  

ρίοδος υλοποίησης
ς συγχρηματοδότησ
περιόδου επιλεξιμότ
όπως ορίζεται στην 

ναρξη εργασιών πρ
ς χρηματοδότησης

ωση υπογεγραμμένη
του Δικαιούχου, όπ
α συνημμένα αρχεία

ραφο του Δικαιούχ
α συνημμένα αρχεία
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ρυθμη Εταιρία, 
ηση 

Μικρές και 

ριση ή 

ενίσχυσης 

η πρόστιμα 

ς της 
ση πράξης 
τητας του 
πρόσκληση. 

ιν την γραπτή 
ς με 
η από τον 
πως 
α της 

ου, το οποίο 
α της 

ν και υπηρεσιών»

ναι/όχι  

ναι/όχι 

ναι/όχι  
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8 
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10 

1303/2

Πράξη
Θεματ
Προτερ
ή/ και 
της πρ

Μη επ
χρηματ

Υποβο
και συλ
του έρ

Πληρο
κεφαλ
προϋπ
του ΚΑ

Πληρο
Καν. Ε.

Η πρότ
βάση τ
πρόσκλ

2013)

 η οποία εμπίπτει σ
τικούς Στόχους, τις Ε
ραιότητες και Ειδικ
στα πεδία παρέμβα
όσκλησης 

πικάλυψη των χορηγ
τοδοτήσεων 

λή αποφάσεων των
λλογικών οργάνων
ργου ή άλλων αρμοδ

ούνται όλες οι προϋ
αίου Ι καθώς και ο
ποθέσεις των άρθρω
ΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 

ούνται όλες οι προϋ
.Ε. 1407/2013 

ταση κρίνεται ως π
τα αναγραφόμενα σ
ληση υποβολής πρ
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στους 
Επενδυτικές 
κούς στόχους 
ασης/ δράσεις 

Εξ
επ
τη

γουμένων 
Βε
πε
πρ

ν αρμόδιων ή 
ν του κύριου 
δίων οργάνων 

Εξ
όρ
πρ

ϋποθέσεις του 
ι ειδικές 
ων 13 και 14 

Εξ
κε
τω
αί

ϋποθέσεις του  Εξ
Κα

αραδεκτή με 
στην 
ροτάσεων 

Εξ
πρ

1.

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

ξετάζεται εάν η πρά
πενδυτική προτερα
ης πρόσκλησης 

εβαιώνεται με έγγρ
εριλαμβάνεται στα
ρόσκλησης 

ξετάζεται η υποβολ
ργανα του κύριου τ
ροβλέπεται από τη

ξετάζεται η τήρηση
εφαλαίου Ι καθώς κ
ων άρθρων 13 και 1
ίτηση χρηματοδότη

ξετάζεται η τήρηση
αν. Ε.Ε. 1407/2013

ξετάζεται η τήρηση
ρόσκλησης στην αί

.Υποβολή μίας αίτη

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

άξη εμπίπτει στο θε
αιότητα/ ειδικό στό

ραφο του Δικαιούχ
α συνημμένα αρχεία

λή αποφάσεων από
του έργου, όπου αυ
 σχετική νομοθεσία

η όλων των προϋπο
και των ειδικών πρ
14 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 65
ησης  

η όλων των προϋπο

η όλων των προϋπο
ίτηση χρηματοδότη

ησης ανά ΑΦΜ επιχ

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω

-102-

εματικό στόχο/ 
χο/ δράσεις 

ου, το οποίο 
α της 

ό τα αρμόδια 
υτό 
α 

θέσεων του 
οϋποθέσεων 
51/2014 στην 

θέσεων του 

θέσεων της 
ησης 

χείρησης 

ν και υπηρεσιών»

ναι/όχι  

ναι/όχι  

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται

ναι/όχι 

ναι/όχι 

ναι/όχι 
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Απαιτείται θετ
ξεκινήσει το Στ

 
Κ

1 

1Η

ΚΡ

 Πλ
αν
περ
επε
σ

 

2 

τική αξιολόγηση (Ν
τάδιο Β’ της αξιολό

ΟΜΑΔΑ 
ΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η ΟΜΑ∆Α 
ΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ληρότητα 
ναλυτικής 
ριγραφής 
ενδυτικού 
σχεδίου 

Συμ
πρό
Περ

Πλη

ΝΑΙ) σε όλα τα παρ
όγησης 

μβολή των στόχων 
όσκλησης και την ε
ριφέρειας 

ηρότητα και ποιότη
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2.
πε
6.

ραπάνω κριτήρια, ε

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄

ΚΡΙΤΗ

του επενδυτικού σ
εξυπηρέτηση της στ

ητα ενεργειών προτ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

. Ο προϋπολογισμό
εριορισμούς που π
.4 και 7.2 της πρόσ

κτός του κριτηρίου

΄ Αξιολόγηση των π

ΡΙΟ 

σχεδίου σε σχέση με
τρατηγικής έξυπνης

τεινόμενου έργου

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

ός είναι σύμφωνος 
περιγράφονται στις
κλησης. 

υ 7 που γίνεται δεκ

προτάσεων ανά ομ

ε τους στόχους της 
ς εξειδίκευσης της 
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με τους 
παραγράφους 

κτή και η τιμή «δεν

μάδα κριτηρίων 

ΕΞΕΙΔΙΚ

Εξετάζεται ο βα
συμβολής των σ
επενδυτικού σχ
περιγράφεται σ
σχέση με τους σ
πρόσκλησης (όπ
περιγράφονται 
παραγράφους 2
την εξυπηρέτησ
στρατηγικής έξυ
εξειδίκευσης τη
Περιφέρειας 

Εξετάζεται η σα
περιγραφή, η α
μεθοδολογίας υ
και η τεκμηρίωσ
αξιοποίηση των
κατηγοριών δαπ
σχέση με τους σ
επενδυτικού σχ

ν και υπηρεσιών»

ν εφαρμόζεται», για

ΕΥΣΗ 
ΤΙΜ
ΒΑ
ΛΟ

αθμός 
στόχων του 
χεδίου (όπως 
στο Ι1)  σε 
στόχους της 
πως 
στις 
2 και 5) και 
ση της 
υπνης 
ης 

(0

αφής 
ανάλυση της 
υλοποίησης 
ση για την 
ν 
πανών σε 
στόχους του 
χεδίου 

(0

α να  ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΜΗ / 
ΑΘΜΟ
ΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙ

0‐10)  25%

0‐10)  25%

Ο 
ΜΑ 

 

ΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣ

ΜΑ 
Σ
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Ελάχιστο αποδ

1α 

Τεχ

1β 

Πα

Εκτ
συν
έτο

δεκτό μερικό αποτέ

2Η ΟΜΑΔΑ

χνική, διοικητική κα

της επι

αρουσίαση επενδυτ

τιμώμενος κύκλος ε
νολικό κύκλο εργασ
ος που υπάρχουν δ

έλεσμα Ομάδας: 5 

Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ‐  

αι οικονομική επάρ

ιχείρησης  

«Ενίσχυση υφιστ

τικών και μη δαπαν

εργασιών νέων προ
σιών της επιχείρησ
ιαθέσιμα στοιχεία)

ρκεια 

Επίπεδο 
της επιχε
επενδυτι

Εμπειρία
επιχείρησ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

νών  

οϊόντων / υπηρεσιώ
σης (Λαμβάνεται υπ
) 

εκπαίδευσης  υπεύ
είρησης για την υλο
ικού σχεδίου 

α υπεύθυνου στελέχ
σης για την υλοποί

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

ών σε σχέση με τον 
πόψη το τελευταίο 

ύθυνου στελέχους 
οποίηση του 

χους της 
ηση του 
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Εξετάζεται η πλ
περιγραφής, τη
των τεχνικών στ
προδιαγραφών 
τεκμηρίωσης το
για τις επενδυτι
δαπάνες του έρ

>20% 

10 – 20% 

<10% 

 

Μεταπτυχιακές

Πτυχίο τριτοβάθ
εκπαίδευσης  

Χαμηλότερο επί
εκπαίδευσης   

Εργασιακή εμπε

Εργασιακή εμπε

ν και υπηρεσιών»

ληρότητα της 
ς ανάλυσης 
τοιχείων και 
και της 

ου κόστους 
ικές και μη 
ργου 

(0

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ

ς σπουδές  

θμιας 

ίπεδο 

ειρία > 10 ετών 

ειρία 5 ‐ 10 ετών

0‐10)  25%

15 

25%10 

5 

ΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑ

7 

5%5 

0 

5 
5%

3 
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επενδυτι

Πολιτική 

Συστήματ

Μεταβολ
τελευταία

(η διετία 
χρήσεις)

 

Μεταβολ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

ικού σχεδίου

πωλήσεων & επικο

τα διαχείρισης της 

λή του κύκλου εργα
α τριετία / διετία  

για τις επιχειρήσει

λή των αποτελεσμά

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

οινωνιακή πολιτική

ποιότητας  

ασιών την 

ις που κλείνουν 2 

άτων προ φόρων 
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Χαμηλότερο επί
εργασιακής εμπ

ή 

Συνεργασία με 
διανομέα – προ
ή/και υπηρεσιώ

Συμμετοχή σε κ

Ανάπτυξη υπηρ
ηλεκτρονικής εξ
πελατών 

Πιστοποίηση επ
με θεσμοθετημ
διαχείρισης ποι

Μη διάθεση πισ
επάρκειας σε σχ
θεσμοθετημένο
διαχείρισης ποι

Μέση αύξηση κ
τριετίας / διετία

Μέση αύξηση κ
τριετίας / διετία

Μέση μείωση κ
τριετίας / διετία

Μέσο ποσοστό 

ν και υπηρεσιών»

ίπεδο  
πειρίας  

εξειδικευμένο 
οωθητή προϊόντων 
ών 

κλαδικές εκθέσεις 

ρεσιών 
ξυπηρέτησης 

πάρκειας σε σχέση 
μένο σύστημα 
ιότητας 

στοποίησης 
χέση με 
ο σύστημα 
ιότητας 

κύκλου εργασιών 
ας > 10% 

κύκλου εργασιών 
ας 0 ‐ 10% 

κύκλου εργασιών 
ας 

θετικών 

0 

4 

10%2 

4 

15 

10%

0 

 

25 

 

15%
15 

0 

25  15%

% 

% 

% 

% 
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και αποσ
εργασιών

(η διετία 
χρήσεις)

 

Επενδυτι
ποσοστό 
χρηματοδ
τριετία / 

(η διετία 
χρήσεις)

Εξέλιξη α
τελευταία

(η διετία 
χρήσεις)

Χρήση συ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

σβέσεων (ποσοστό 
ν) την τελευταία τρ

για τις επιχειρήσει

ική πολιτική (ιδιωτι
του κύκλου εργασ
δότηση επενδύσεω
διετία  

για τις επιχειρήσει

απασχόλησης στην 
α τριετία / διετία 

για τις επιχειρήσει

υμβουλευτικών ή/κ

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

επί του κύκλου 
ριετία / διετία  

ις που κλείνουν 2 

ική συμμετοχή σε 
ιών για 
ων την τελευταία 

ις που κλείνουν 2 

επιχείρηση την 

ις που κλείνουν 2 

και υποστηρικτικών
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αποτελεσμάτων
10% 

Μέσο ποσοστό 
αποτελεσμάτων
10% 

Μέσο ποσοστό 
αποτελεσμάτων

Μέσο ποσοστό 
συμμετοχής για
επενδύσεων >=
εργασιών  

Μέσο ποσοστό 
συμμετοχής για
επενδύσεων 15
εργασιών  

Μέσο ποσοστό 
συμμετοχής για
επενδύσεων < 1
εργασιών  

Αύξηση της απα

Σταθερή απασχ

Μείωση της απ

ν 
Απόκτηση – αξι
διπλωμάτων ευ

ν και υπηρεσιών»

ν σε ποσοστό >= 

θετικών 
ν σε ποσοστό 0 ‐ 

αρνητικών 
ν 

ιδιωτικής 
α χρηματοδότηση 
= 30% κύκλου 

ιδιωτικής 
α χρηματοδότηση 
5 ‐ 30% κύκλου 

ιδιωτικής 
α χρηματοδότηση 
15% κύκλου 

ασχόλησης 

χόληση 

ασχόλησης 

οποίηση 
υρεσιτεχνίας 

15 

0 

20 

15%10 

0 

20 

15%10 

0 

3  10%
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Ελάχιστο αποδ

1 

δεκτό μερικό αποτέ

3Η ΟΜΑ∆Α Κ

Αποτελέσματα κ
προτεινόμενου επ

έλεσμα Ομάδας: 10

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ -  

και επιπτώσεις του
πενδυτικού σχεδίο
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υπηρεσιώ
τελευταία

(η διετία 
χρήσεις)

 

0 

υ 
ου  

Αποτελέσ

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

ών στον τομέα της 
α τριετία / διετία 

για τις επιχειρήσει

σματα του επενδυτ

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

καινοτομίας την 

ις που κλείνουν 2 

τικού σχεδίου 

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω

-107-

Ανάπτυξη δικτυ
οργανισμούς δι

Συμμετοχή σε ε
προγράμματα 

Διάθεση στην α
προϊόντων ή/κα

 

Ανάπτυξη καινο
περιοχή προϊόν
υπηρεσιών  

Ανάπτυξη νέων 
επιχείρηση προ
υπηρεσιών 

Εφαρμογή νέων
βελτιωμένων με
παραγωγής ή δ

Μη επίτευξη κα

ν και υπηρεσιών»

υώσεων με 
ιάδοσης γνώσεων

ρευνητικά 

αγορά καινοτόμων 
αι υπηρεσιών  

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ

οτόμων για την 
ντων ή/και 

για την 
οϊόντων ή/και 

ν ή ουσιωδώς 
εθόδων 
ιανομής  

αινοτομίας  

2 

2 

3 

ΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑ

25 

35%

15 

10 

0 
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ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ

Ελάχιστη συνο

δεκτό μερικό αποτέ

ΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑΔ

ΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑ

ΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑ

ολική βαθμολογία ε

έλεσμα Ομάδας: 10

ΔΑΣ 

ΑΔΑΣ 

ΑΔΑΣ 

επενδυτικού σχεδίο
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Αξιοποίη
επενδυτι

Δημιουργ
(υπολογι

0 

ου: 7,6 

ΑΝΑΛΥΤΙ
τάμενων ΜΜΕ για τ

ση των αποτελεσμ
ικού σχεδίου 

γία νέων θέσεων α
ιζόμενης σε ΕΜΕ μι

 

ΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗ
την ανάπτυξη καιν

άτων του 

πασχόλησης 
ισθωτής εργασίας)

ΤΙΜΗ 

 

 

 

ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
νοτόμων προϊόντω
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Εξετάζεται η πλ
ανάλυσης για τι
αναλαμβανόμεν
την αξιοποίηση
αποτελεσμάτων
σχεδίου  

ΕΜΕ μισθωτής ε

ΕΜΕ μισθωτής ε

ΕΜΕ μισθωτής ε

ΣΤΑΘΜ

40%

20%

40%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Β

ν και υπηρεσιών»

ληρότητα της 
ις 
νες ενέργειες για 
 των 
ν του επενδυτικού 

εργασίας > 2 

εργασίας 1 ‐ 2 

εργασίας < 1 

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ

ΜΙΣΗ 

% 

% 

% 

ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

0‐10  30%

25 

35%15 

10 

ΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑ

% 

% 

ΑΔΑΣ   

 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤ

Τομ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

«Ενίσχυση υ

ΤΗΜΑ VΙIΙ: 

μέας 

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  10. Β

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ  11. Π

ΙΗΣΗ 
13. Π
κλωσ
υλών

ΙΗΣΗ 
13. Π
κλωσ
υλών

ΙΗΣΗ 
13. Π
κλωσ
υλών

ΙΗΣΗ 
15. Β
και δ

ΙΗΣΗ 
15. Β
και δ

υφιστάμενων 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

2ψήφιος NACE

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Βιομηχανία τροφί

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Ποτοποιία 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Παραγωγή 
στοϋφαντουργικώ
ν 

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

E 
3ψήφιο
NACE

ίμων  10

ίμων  10.5 

ίμων  10.5

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.7 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

ίμων  10.8 

11

11.0

11.0 

11.0 

11.0

11.0 

ών  13 

ών  13.9 

ών  13.9 

ατος 
ν  

15 

ατος 
ν  

15.1 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

10.52

  

10.71 

10.72 

10.73 

  

10.82 

10.84 

10.85 

10.86 

10.89 

11.01 

11.04 

11.05

11.07 

  

  

13.93 

  

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

ΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

2

3 
Παραγω
προϊόντ

4 Παραγω

3 
Παραγω
και αλευ

4 
Αρτοπο
ειδών ζα

4 

Παραγω
μπισκότ
διατηρο
ζαχαροπ

4 

Παραγω
λαζανιώ
παρόμο
προϊόντ

3 
Παραγω
διατροφ

4 
Παραγω
σοκολάτ

4 
Παραγω
καρυκευ

4 
Παραγω
και φαγ

4 
Παραγω
παρασκ
και διαι

4 
Παραγω
διατροφ

2

3 Ποτοπο

4 
Απόστα
ανάμιξη

4 
Παραγω
αποστα
υφίσταν

4 Ζυθοπο

4 

Παραγω
παραγω
και άλλω
νερών 

2    

3 
Κατασκε
κλωστο
προϊόντ

4 
Κατασκε
κιλιμιών

2    

3 

Κατεργα
δέρματο
ταξιδιού
τσαντών
και σαγ
Κατεργα
γουναρι

ροϊόντων και 

ΑΔ) 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ωγή γαλακτοκομι
των 

ωγή παγωτών

ωγή ειδών αρτοπο
υρωδών προϊόντ

ιία
.
παραγωγή νω

αχαροπλαστικής 

ωγή παξιμαδιών κ
των∙ παραγωγή 
ούμενων ειδών 
πλαστικής 

ωγή μακαρονιών,
ών, κουσκούς και 
οιων αλευρωδών 
των 

ωγή άλλων ειδών 
φής 

ωγή κακάου,
τας και ζαχαρωτώ

ωγή αρτυμάτων κ
υμάτων 

ωγή έτοιμων γευμ
ητών 

ωγή ομογενοποιη
ευασμάτων διατ
τητικών τροφών 

ωγή άλλων ειδών 
φής π.δ.κ.α 

ιία

ξη, ανακαθαρισμ
η αλκοολούχων π

ωγή άλλων μη 
γμένων ποτών πο
νται ζύμωση 

ιία

ωγή αναψυκτικών
ωγή μεταλλικού ν
ων εμφιαλωμένω

ευή άλλων 
υφαντουργικών 
των 

ευή χαλιών και 
ν 

ασία και δέψη 
ος. κατασκευή ειδ
ύ (αποσκευών), 
ν, ειδών σελοποιί
ματοποιίας. 
ασία και βαφή 
ικών 

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

Αγροδιατ

ικών 
Αγροδιατ

 Αγροδια

οιίας 
των 

 Αγροδια

ωπών 
 Αγροδια

και 

 Αγροδια

, 

 Αγροδια

ν 
 Αγροδια

ών 
 Αγροδια

και 
 Αγροδια

μάτων 
Αγροδιατ

ημένων 
τροφής  Αγροδιατ

ν 
Αγροδιατ

Αγροδιατ

Αγροδιατ

μός και 
ποτών 

Αγροδιατ

ου  Αγροδιατ

Αγροδιατ

ν∙ 
νερού 
ων 

Αγροδιατ

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ιδών 

ιίας 
Δημιουργ
βιομηχαν

» 

-109- 

ομείς 
αιότητας RIS

τροφή

τροφή 

ατροφή

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

ατροφή 

τροφή 

τροφή 

τροφή 

τροφή

τροφή

τροφή 

τροφή 

τροφή

τροφή 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

ΑΔΑ: 6Γ1Ι465ΧΙ8-Ρ8Β



 

Τομ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΙΗΣΗ 
15. Β
και δ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 

16. Β
κατα
ξύλο 
έπιπλ
καλα
σπαρ

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
17. Χ
κατα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

Βιομηχανία δέρμα
δερμάτινων ειδών

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Βιομηχανία ξύλου
ασκευή προϊόντω
και φελλό, εκτός
λα∙ κατασκευή ει
αθοποιίας και 
ρτοπλεκτικής 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Χαρτοποιία και 
ασκευή χάρτινων 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

ατος 
ν  

15.1 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

υ και 
ν από 
ς από 
ιδών 

16.2 

17 

17.1 

17.1 

17.2 

17.1 

ν μη 
23 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.1 

ν μη 
23.4 

ν μη 
23.4 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

15.12 

  

  

16.24 

16.29 

  

  

17.12 

  

17.21 

  

  

23.13 

23.19 

  

23.41 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4 

Κατασκε
(αποσκε
παρόμο
σελοπο

2    

3 

Κατασκε
ξύλο κα
καλαθο
σπαρτοπ

4 
Κατασκε
εμπορε

4 

Κατασκε
από ξύλ
από φελ
καλαθο
σπαρτοπ

2    

3 
Παραγω
κατασκε
χαρτονι

4 
Κατασκε
χαρτονι

3 
Κατασκε
και χαρτ

4 

Κατασκε
χαρτιού
εμπορε
χαρτί κα

2    

3 
Κατασκε
προϊόντ

4  Κατασκε

4 

Κατασκε
άλλων ε
περιλαμ
γυαλιού

3 
Κατασκε
πορσελά

4 

Κατασκε
οικιακή
κεραμικ
ειδών 

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ευή ειδών ταξιδιο
ευών), τσαντών κ
οιων ειδών, ειδών
ιίας και σαγματο

ευή προϊόντων α
ι φελλό και ειδώ
ποιίας και 
πλεκτικής 

ευή ξύλινων 
υματοκιβώτιων 

ευή άλλων προϊό
λο. Κατασκευή ειδ
λλό και ειδών 
ποιίας και 
πλεκτικής 

ωγή χαρτοπολτού
ευή χαρτιού και 
ού 

ευή χαρτιού και 
ού 

ευή ειδών από χα
τόνι 

ευή κυματοειδού
 και χαρτονιού κ
υματοκιβωτίων α
αι χαρτόνι 

ευή γυαλιού και 
των από γυαλί 

ευή κοίλου γυαλι

ευή και κατεργασ
ειδών γυαλιού, 
μβανομένου του 
ύ για τεχνικές χρή

ευή άλλων προϊό
άνης και κεραμικ

ευή κεραμικών ε
ς χρήσης και 
κών διακοσμητικώ

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ιού 
και 
ν 
οποιίας 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

από 
ών  Δημιουργ

βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

όντων 
δών 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ύ. 
Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

αρτί  Δημιουργ
βιομηχαν

ύς 
και 
από 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

λιού  
Δημιουργ
βιομηχαν

σία 

ήσεις  

Δημιουργ
βιομηχαν

όντων 
κής 

Δημιουργ
βιομηχαν

ειδών 

ών 
Δημιουργ
βιομηχαν

» 
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ομείς 
αιότητας RIS

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 
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Τομ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 
23. Π
μετα
προϊό

ΙΗΣΗ 

25. Κ
προϊό
μηχα
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΙΗΣΗ 
32. Ά
δρασ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ν ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΤΟΣ ΚΑΙ 
Ν ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55. Κ

ΩΣΗ ΚΑΙ  59. Π

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Παραγωγή άλλων
αλλικών ορυκτών 
όντων 

Κατασκευή μεταλ
όντων, με εξαίρε
ανήματα και τα εί
λισμού 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Άλλες μεταποιητι
στηριότητες 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Καταλύματα 

Παραγωγή 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

ν μη 
23.6 

ν μη 
23.7 

ν μη 
23.7 

ν μη 
25 

ν μη 
25.9 

λλικών 
εση τα 
ίδη 

25.9 

κές 
32 

κές 
32.1 

κές 
32.1 

κές 
32.1 

κές 
32.2 

κές 
32.2 

55 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

59

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

23.69 

  

23.70 

  

  

25.99 

  

  

32.12 

32.13 

  

32.20 

  

  

55.10 

  

55.20 

  

55.30 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4 
Κατασκε
από σκυ
τσιμέντο

3 
Κοπή, μ
τελική ε

4 
Κοπή, μ
τελική ε

2 

Κατασκε
προϊόντ
μηχανή
εξοπλισ

3 
Κατασκε
προϊόντ

4 
Κατασκε
προϊόντ

2    

3 
Κατασκε
πολύτιμ
συναφώ

4 
Κατασκε
συναφώ

4 
Κατασκε
απομίμη
ειδών 

3 
Κατασκε
οργάνω

4 
Κατασκε
οργάνω

2    

3 
Ξενοδοχ
καταλύμ

4 
Ξενοδοχ
καταλύμ

3 
Καταλύμ
άλλα κα
διαμονή

4 
Καταλύμ
άλλα κα
διαμονή

3 

Χώροι κ
εγκατασ
αναψυχ
ρυμουλ

4 

Χώροι κ
εγκατασ
αναψυχ
ρυμουλ

2

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ευή άλλων προϊό
υρόδεμα, γύψο κ
ο 

ορφοποίηση και 
επεξεργασία λίθω

ορφοποίηση και 
επεξεργασία λίθω

ευή μεταλλικών 
των, με εξαίρεση 
ματα και τα είδη 
μού 

ευή άλλων μεταλ
των 

ευή άλλων μεταλ
των π.δ.κ.α. 

ευή κοσμημάτων
μων αντικειμένων
ών ειδών 

ευή κοσμημάτων
ών ειδών 

ευή κοσμημάτων
ησης και συναφώ

ευή μουσικών 
ν 

ευή μουσικών 
ν 

χεία και παρόμοι
ματα  

χεία και παρόμοι
ματα  

ματα διακοπών κ
αταλύματα σύντο
ής 

ματα διακοπών κ
αταλύματα σύντο
ής 

κατασκήνωσης, 
στάσεις για οχήμα
χής και 
κούμενα οχήματ

κατασκήνωσης, 
στάσεις για οχήμα
χής και 
κούμενα οχήματ

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

όντων 
και 

Δημιουργ
βιομηχαν

ι 
ων 

Δημιουργ
βιομηχαν

ι 
ων 

Δημιουργ
βιομηχαν

τα 
 

Δημιουργ
βιομηχαν

λλικών  Δημιουργ
βιομηχαν

λλικών  Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

ν, 
ν και 

Δημιουργ
βιομηχαν

ν και  Δημιουργ
βιομηχαν

ν 
ών 

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Δημιουργ
βιομηχαν

Τουρισμό

ια 
Τουρισμό

ια 
Τουρισμό

και 
ομης  Τουρισμό

και 
ομης  Τουρισμό

ατα 

τα 

Τουρισμό

ατα 

τα 

Τουρισμό

Πολιτισμ

» 
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ομείς 
αιότητας RIS

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

γική 
νία 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

μός
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Τομ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΝΙΑ  κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

59. Π
κινημ
βίντε
προγ
ηχογ
εκδό

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

77. Δ
ενοικ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΚΕΣ 
ΟΤΗΤΕΣ 

79. Δ
ταξιδ
γραφ
ταξιδ
κρατ
δρασ

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

ΔΕΥΣΗ  85. Ε

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Παραγωγή 
ματογραφικών τα
εο και τηλεοπτικώ
γραμμάτων, 
ραφήσεις και μο

όσεις 

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
κίασης και εκμίσθ

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
διωτικών πρακτο
φείων οργανωμέν
διών και υπηρεσι
ήσεων και συναφ
στηριότητες 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

αινιών, 
ών 

υσικές 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

αινιών, 
ών 

υσικές 

59.1 

θωσης 
77 

θωσης 
77.2 

θωσης 
77.2 

θωσης 
77.3 

θωσης 
77.3 

θωσης 
77.3 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79.9 

ρείων, 
νων 
ιών 
φείς 

79.9 

85

85.5

85.5 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

59.11 

59.12 

  

  

77.21 

  

77.34 

77.35 

  

  

79.90 

85.51 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

3 
Παραγω
ταινιών
τηλεοπτ

4 

Δραστη
κινηματ
βίντεο κ
προγρα

4 

Δραστη
της παρ
κινηματ
βίντεο κ
προγρα

2    

3 
Ενοικίασ
ειδών π
χρήσης

4 
Ενοικίασ
ειδών α
αθλητικ

3 

Ενοικίασ
άλλων μ
εξοπλισ
αγαθών

4 
Ενοικίασ
εξοπλισ
μεταφο

4 
Ενοικίασ
εξοπλισ
μεταφο

2    

3 
Άλλες δ
υπηρεσ
συναφε

4 
Άλλες δ
υπηρεσ
συναφε

2

3 Άλλη εκ

4 
Αθλητικ
εκπαίδε

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ωγή κινηματογρα
, βίντεο και 
τικών προγραμμά

ριότητες παραγω
τογραφικών ταινι
και τηλεοπτικών 
μμάτων 

ριότητες συνοδε
αγωγής 
τογραφικών ταινι
και τηλεοπτικών 
μμάτων 

ση και εκμίσθωσ
ροσωπικής ή οικ

ση και εκμίσθωσ
αναψυχής και 
κών ειδών 

ση και εκμίσθωσ
μηχανημάτων, ειδ
μού και υλικών 
ν  

ση και εκμίσθωσ
μού πλωτών 
ρών 

ση και εκμίσθωσ
μού αεροπορικώ
ρών 

ραστηριότητες 
ιών κρατήσεων κ
ίς δραστηριότητε

ραστηριότητες 
ιών κρατήσεων κ
ίς δραστηριότητε

παίδευση

κή και ψυχαγωγικ
ευση 

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

αφικών 

άτων 
Πολιτισμ

ωγής 
ιών, 

Πολιτισμ

υτικές 

ιών,  Πολιτισμ

Τουρισμό

ση 
κιακής  Τουρισμό

ση 
Τουρισμό

ση 
δών 

Τουρισμό

ση 
Τουρισμό

ση 
ών  Τουρισμό

Τουρισμό

και 
ες 

Τουρισμό

και 
ες 

Τουρισμό

Τουρισμό

Τουρισμό

κή 
Τουρισμό

» 
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ομείς 
αιότητας RIS

μός 

μός 

μός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 
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Τομ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,

«Ενίσχυση υ

μέας 

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

90. Δ
δρασ
διασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

91. Δ
βιβλι
αρχε
μουσ
πολιτ
δρασ

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

,  93. Α

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δημιουργικές 
στηριότητες, τέχν
κέδαση 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ιοθηκών, 
ιοφυλακείων, 
σείων και λοιπές 
τιστικές 
στηριότητες 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

νες και  90 

νες και  90.0 

νες και  90.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

93 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

  

  

90.03 

  

91.02 

91.03 

91.04 

  

  

93.11 

93.13 

93.19 

  

93.21

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

2    

3 
Δημιουρ
τέχνες κ

4  Καλλιτε

3 

Δραστη
αρχειοφ
και λοιπ
δραστηρ

4  Δραστη

4 
Λειτουρ
και κτιρ
πόλων έ

4 
Δραστη
και ζωολ
φυσικώ

2    

3  Αθλητικ

4 
Εκμετάλ
εγκατασ

4  Εγκατασ

4 
Άλλες α
δραστηρ

3 
Δραστη
και ψυχ

4 Δραστη

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ργικές δραστηριό
και διασκέδαση  

χνική δημιουργία

ριότητες βιβλιοθ
φυλακείων, μουσ
πές πολιτιστικές 
ριότητες 

ριότητες μουσείω

ργία ιστορικών χώ
ίων και παρόμοιω
έλξης επισκεπτών

ριότητες βοτανικ
λογικών κήπων κ
ν βιοτόπων 

κές δραστηριότητ

λλευση αθλητικώ
στάσεων 

στάσεις γυμναστι

θλητικές 
ριότητες 

ριότητες διασκέδ
χαγωγίας 

ριότητες πάρκων

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

Πολιτισμ

ότητες, 
Πολιτισμ

α  Πολιτισμ

θηκών, 
σείων 

Πολιτισμ

ων  Πολιτισμ

ώρων 
ιων 
ν 

Πολιτισμ

κών 
και  Τουρισμό

Τουρισμό

τες  Τουρισμό

ών 
Τουρισμό

ικής  Τουρισμό

Τουρισμό

δασης 
Τουρισμό

ν  Τουρισμό

» 
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ομείς 
αιότητας RIS

μός 

μός 

μός 

μός 

μός 

μός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ός 

ΑΔΑ: 6Γ1Ι465ΧΙ8-Ρ8Β



 

Τομ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

«Ενίσχυση υ

μέας 

Η ΚΑΙ 
Α 

δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

, 
Η ΚΑΙ 
Α 

93. Α
δρασ
δρασ
διασ
ψυχα

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 

26. Κ
ηλεκτ
υπολ
ηλεκτ
προϊό

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΙΗΣΗ 
27. Κ
ηλεκτ
εξοπλ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Αθλητικές 
στηριότητες και 
στηριότητες 
κέδασης και 
αγωγίας 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρονικών 
λογιστών, 
τρονικών και οπτ
όντων 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Κατασκευή 
τρολογικού 
λισμού 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Εκδοτικές 
στηριότητες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

93.2 

τικών 
26 

τικών 
26.1 

τικών 
26.1 

τικών 
26.1 

τικών 
26.2 

τικών 
26.2 

τικών 
26.3 

τικών 
26.3 

27 

27.3 

27.3 

58 

58.2 

58.2 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

93.29 

  

  

26.11 

26.12 

  

26.20 

  

26.30 

  

  

27.31 

  

  

58.21 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

αναψυχ
θεματικ

4 
Άλλες δ
διασκέδ

2    

3 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
ηλεκτρο

3 
Κατασκε
υπολογ
περιφερ

4 
Κατασκε
υπολογ
περιφερ

3 
Κατασκε
επικοινω

4 
Κατασκε
επικοινω

2    

3 
Κατασκε
εξαρτημ

4 
Κατασκε
ινών 

2    

3  Έκδοση 

4 
Έκδοση 
ηλεκτρο

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

χής και άλλων 
κών πάρκων 

ραστηριότητες 
δασης και ψυχαγω

ευή ηλεκτρονικώ
μάτων και πλακετ

ευή ηλεκτρονικώ
μάτων 

ευή έμφορτων 
ονικών πλακετών

ευή ηλεκτρονικώ
ιστών και 
ρειακού εξοπλισμ

ευή ηλεκτρονικώ
ιστών και 
ρειακού εξοπλισμ

ευή εξοπλισμού 
ωνίας 

ευή εξοπλισμού 
ωνίας 

ευή καλωδιώσεω
μάτων καλωδίωσ

ευή καλωδίων οπ

λογισμικού 

παιχνιδιών για 
ονικούς υπολογισ

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ωγίας 
Τουρισμό

ΤΠΕ  

ών 
τών 

ΤΠΕ  

ών 
ΤΠΕ  

ν 
ΤΠΕ  

ών 

μού 
ΤΠΕ  

ών 

μού 
ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ΤΠΕ  

ων και 
σης 

ΤΠΕ 

πτικών 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ  

ΤΠΕ 

στές 
ΤΠΕ 

» 
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ομείς 
αιότητας RIS

ός 

ΑΔΑ: 6Γ1Ι465ΧΙ8-Ρ8Β



 

Τομ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

58. Ε
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

61. Τ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

62. Δ
προγ
ηλεκτ
υπολ
συμβ
δρασ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ  63. Δ

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

Εκδοτικές 
στηριότητες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνίες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
γραμματισμού 
τρονικών 
λογιστών, παροχή
βουλών και συνα
στηριότητες 

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

58.2 

61 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.9 

61.9 

ής 
φείς 

62 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ής 
φείς 

62.0 

ρίας 
63 

63.1

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

58.29 

  

  

61.10 

  

61.20 

  

61.30 

  

61.90 

  

  

62.01 

62.02 

62.03 

62.09 

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

4  Έκδοση 

2    

3 
Ενσύρμ
τηλεπικ
δραστηρ

4 
Ενσύρμ
τηλεπικ
δραστηρ

3 
Ασύρμα
δραστηρ

4 
Ασύρμα
δραστηρ

3 
Δορυφο
τηλεπικ
δραστηρ

4 
Δορυφο
τηλεπικ
δραστηρ

3 
Άλλες τη
δραστηρ

4 
Άλλες τη
δραστηρ

2 

Δραστη
προγρα
ηλεκτρο
παροχή
συναφε

3 

Δραστη
προγρα
ηλεκτρο
παροχή
συναφε

4 
Δραστη
προγρα
ηλεκτρο

4 
Δραστη
συμβου
ηλεκτρο

4 
Υπηρεσί
ηλεκτρο

4 

Άλλες δ
τεχνολο
και δρα
υπηρεσ
υπολογ

2    

3 Επεξεργ

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

άλλου λογισμικο

ατες 
οινωνιακές 
ριότητες 

ατες 
οινωνιακές 
ριότητες 

ατες τηλεπικοινων
ριότητες 

ατες τηλεπικοινων
ριότητες 

ορικές 
οινωνιακές 
ριότητες 

ορικές 
οινωνιακές 
ριότητες 

ηλεπικοινωνιακέ
ριότητες 

ηλεπικοινωνιακέ
ριότητες 

ριότητες 
μματισμού 
ονικών υπολογιστ
ς συμβουλών κα
ίς δραστηριότητε

ριότητες 
μματισμού 
ονικών υπολογιστ
ς συμβουλών κα
ίς δραστηριότητε

ριότητες 
μματισμού 
ονικών συστημάτ

ριότητες παροχή
λών σχετικά με τ
ονικούς υπολογισ

ίες διαχείρισης 
ονικών συστημάτ

ραστηριότητες τη
ογίας της πληροφ
στηριότητες 
ιών ηλεκτρονικώ
ιστών 

γασία δεδομένων

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ού  ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

νιακές 
ΤΠΕ 

νιακές 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ές 
ΤΠΕ 

ές 
ΤΠΕ 

τών, 
αι 
ες 

ΤΠΕ 

τών, 
αι 
ες 

ΤΠΕ 

των 
ΤΠΕ 

ής 
τους 
στές 

ΤΠΕ 

των 
ΤΠΕ 

ης 
φορίας 

ών 
ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

ν,  ΤΠΕ 

» 
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Τομ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

Γ. ΜΕΤΑΠΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΝΙΑ  υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΩΣΗ ΚΑΙ 
ΝΙΑ 

63. Δ
υπηρ

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 
20. Π
ουσι

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΙΗΣΗ 

21. Π
φαρμ
και φ
σκευ

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

72. Ε
και α

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Δραστηριότητες 
ρεσιών πληροφορ

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή χημικώ
ών και προϊόντω

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Παραγωγή βασικώ
μακευτικών προϊ
φαρμακευτικών 
ασμάτων 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

ρίας 

ρίας 
63.1 

ρίας 
63.1 

υνα 
72 

υνα 
72.1 

υνα 
72.1 

ών 
ν 

20 

ών 
όντων 

20.4 

ών 
ν 

20.4 

ών 
όντων 

20.5 

ών 
ν 

20.5 

ών 
όντων 

21 

ών 
όντων 

21.1 

ών 
όντων 

21.1 

ών 
όντων 

21.2 

ών 
όντων 

21.2 

υνα 
72 

υνα 
72.1 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

63.11 

63.12 

  

  

72.19 

  

  

20.42 

  

20.53 

  

  

21.10 

  

21.20 

  

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

καταχώ
δραστηρ
πύλες 

4 
Επεξεργ
καταχώ
δραστηρ

4  Δικτυακ

2    

3 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

2    

3 

Παραγω
απορρυ
καθαρισ
αρωμάτ
παρασκ
καλλωπ

4 
Παραγω
παρασκ
καλλωπ

3 
Παραγω
προϊόντ

4  Παραγω

2    

3 
Παραγω
φαρμακ

4 
Παραγω
φαρμακ

3 
Παραγω
σκευασ

4 
Παραγω
σκευασ

2    

3 
Έρευνα 
ανάπτυξ

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

ρηση και συναφε
ριότητες∙ δικτυακ

γασία δεδομένων
ρηση και συναφε
ριότητες 

κές πύλες (web po

και πειραματική 
ξη στις φυσικές 
μες και τη μηχανι

και πειραματική 
ξη σε άλλες φυσι
μες και τη μηχανι

ωγή σαπουνιών κ
παντικών, προϊό
σμού και στίλβωσ
των και 
ευασμάτων 
ισμού 

ωγή αρωμάτων κα
ευασμάτων 
ισμού 

ωγή άλλων χημικώ
των 

ωγή αιθέριων ελα

ωγή βασικών 
κευτικών προϊόντ

ωγή βασικών 
κευτικών προϊόντ

ωγή φαρμακευτικ
μάτων 

ωγή φαρμακευτικ
μάτων 

και πειραματική 
ξη στις φυσικές 

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

είς 
κές 

ν, 
είς  ΤΠΕ 

ortals)  ΤΠΕ 

ΤΠΕ 

 

ική 
ΤΠΕ 

 
ικές 
ική 

ΤΠΕ 

Υγεία ‐ Ευ

και 
όντων 
σης, 

Υγεία ‐ Ευ

αι 
Υγεία ‐ Ευ

ών 
Υγεία ‐ Ευ

αίων  Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

των 
Υγεία ‐ Ευ

των 
Υγεία ‐ Ευ

κών 
Υγεία ‐ Ευ

κών 
Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

 
Υγεία ‐ Ευ

» 
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υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 

υεξία 
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Τομ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ Μ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟ

«Ενίσχυση υ

μέας 

ΟΤΗΤΕΣ 

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΛΜΑΤΙΚΕΣ, 
ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΤΗΤΕΣ 

72. Ε
και α

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

86. Δ
ανθρ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ 
Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΙΝΩΝΙΚΗ 

87. Δ
βοήθ
κατα

υφιστάμενων 

2ψήφιος NACE

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Επιστημονική έρε
ανάπτυξη 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
ρώπινης υγείας 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

Δραστηριότητες 
θειας με παροχή 
αλύματος 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΜΜΕ για την

E 
3ψήφιο
NACE

υνα 
72.1 

υνα 
72.1 

86 

86.9 

86.9 

87 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.9 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ν ανάπτυξη κα

ος  4ψήφιος 
NACE 

Ε

72.11 

72.19 

  

  

86.90 

  

  

87.10 

  

87.20 

  

87.30 

  

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
αινοτόμων πρ

πίπεδο
Περιγρ
ΑΝΑΓ

ΕΠ

επιστήμ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ

4 
Έρευνα 
ανάπτυξ
επιστήμ

2    

3 
Άλλες δ
ανθρώπ

4 
Άλλες δ
ανθρώπ

2    

3 
Δραστη
νοσοκομ
παροχή 

4 
Δραστη
νοσοκομ
παροχή 

3 

Δραστη
παροχή 
άτομα μ
ψυχικές
ουσιών

4 

Δραστη
παροχή 
άτομα μ
ψυχικές
ουσιών

3 

Δραστη
παροχή 
ηλικιωμ
αναπηρ

4 

Δραστη
παροχή 
ηλικιωμ
αναπηρ

3 
Άλλες δ
φροντίδ
καταλύμ

ροϊόντων και 

ραφή Δραστηριότ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟ
ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΙ ΚΑΔ

μες και τη μηχανι

και πειραματική 
ξη στη βιοτεχνολ

και πειραματική 
ξη σε άλλες φυσι
μες και τη μηχανι

ραστηριότητες 
πινης υγείας 

ραστηριότητες 
πινης υγείας 

ριότητες 
μειακής φροντίδα
καταλύματος 

ριότητες 
μειακής φροντίδα
καταλύματος 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

με νοητική υστέρ
ς διαταραχές και 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

με νοητική υστέρ
ς διαταραχές και 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

μένους και άτομα
ία 

ριότητες φροντίδ
καταλύματος για

μένους και άτομα
ία 

ραστηριότητες 
δας με παροχή 
ματος 

ι υπηρεσιών»

ότητας 
ΟΙ ΟΙ 
Δ 

Το
Προτερα

ική 

 
λογία 

Υγεία ‐ Ευ

 
ικές 
ική 

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ

Υγεία ‐ Ευ
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