
 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» 
«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων εμπορίου & παροχής υπηρεσιών» 
 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή τη δράση «Εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής 

υπηρεσιών», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 

2020». Σκοπός είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, 

ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Έχουν κλείσει τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας (σύσταση πριν την 

01.01.2016) και διαθέτουν δυο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.  

• Λειτουργούν νόμιμα, τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και δεν είναι 

προβληματικές. 

• Δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ των τομέων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, 

ήτοι 37 έως 39 (συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων, 

43 (κατασκευαστικές εγκαταστάσεις), 45 (λιανικό εμπόριο και συντήρηση – επισκευή 

οχημάτων), 46 (εμπορικοί αντιπρόσωποι, χονδρικό εμπόριο), 47 (λιανικό εμπόριο, 52 

(αποθήκευση, διακίνηση, χώροι στάθμευσης), 53 (ταχυμεταφορές), 56 (εστίαση), 59 

(κινηματογράφος, τηλεοπτικά προγράμματα), 60 (ραδιόφωνο), 62 και 63 (πληροφορική, 

διαδίκτυο), 71.20 (τεχνικές δοκιμές – αναλύσεις), 73 (διαφημιστικά γραφεία), 74.10 

(βιομηχανικός σχεδιασμός), 77 (εκμίσθωση οχημάτων και άλλων αγαθών), 78 (υπηρεσίες 

απασχόλησης), 79 (ταξιδιωτικά πρακτορεία), 81 και 82 (βοηθητικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες γραφείου), 85 (αθλητική, ψυχαγωγική και πολιτιστική εκπαίδευση), 93 

(αθλητικοί όμιλοι, εγκαταστάσεις θεματικά πάρκα, θεάματα), 95 (επισκευές διαφόρων 

αγαθών) και 96 (πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων). 

• Να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. 

• Δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το κανονισμό De minimιs. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ έως 100.000 
Ευρώ, ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 22.02.2019 και αφορούν σε: 

• Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

Κτηριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης. 

• Μηχανήματα - Εξοπλισμός 

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και εξασφάλιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, λοιπός εξοπλισμός, όπως παραγωγής ενέργειας (Α.Π.Ε., 

εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων), εξοπλισμός πληροφορικής, καθώς 

και μέσων εσωτερικής μεταφοράς, όπως κλαρκ. 

• Μεταφορικά Μέσα 
Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών, είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε 

μεικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά πελατών χωρίς 

κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

έως 15.000 Ευρώ. 

• Λογισμικά – υπηρεσίες λογισμικού 
Εξειδικευμένα λογισμικά (SAP, ERP), υπηρεσίες ανάπτυξης - αναβάθμισης ιστοσελίδας 

έως 2.500 Ευρώ, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης - διαχείρισης e-shop έως 4.000 Ευρώ. 

• Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 
Δαπάνες σχεδιασμού, πιστοποίησης, συσκευασίας και ετικέτας προϊόντων - υπηρεσιών, 

πιστοποίηση και διαπίστευση για είσοδο σε νέες αγορές όπως, σχεδιασμός ή 

επανασχεδιασμός προϊόντων, ετικέτας - συσκευασίας, δοκιμές - έλεγχοι υλικών, 

εξοπλισμός εργαστηριακών μετρήσεων, δημιουργία βάσεων δεδομένων, πιστοποίηση 

συστημάτων και εργαστηριακός εξοπλισμός, με μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά 

πιστοποιητικό τα 10.000 Ευρώ. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
Δαπάνες παρακολούθησης – υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως 4.000 Ευρώ. 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις  
Έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς - επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού 

(κόστος συμμετοχής, ενοικίαση, διαμόρφωση περιπτέρων, μεταφορά υλικών), με 

επιλέξιμο κόστος έως 3.000 Ευρώ ανά έκθεση στο εσωτερικό και έως 6.000 Ευρώ ανά 

έκθεση στο εξωτερικό. 

Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 

12.03.2019 (ώρα 13:00’), έως 05.08.2019 (ώρα 15:00’). 


	προϋποθΕΣεις συμμΕτοχης

