
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

Χρηματοδοτήσεις ύψους 11,8 εκατομμυρίων ευρώ απ’ την Περιφέρεια σε 

επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας – Προκηρύχθηκαν οι δράσεις  

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου άνοιξαν οι προσκλήσεις για την 

ένταξη επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας σε δυο προγράμματα ενίσχυσης των 

δραστηριοτήτων τους. Συνολικά 11,8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν απ’ το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την τόνωση της 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και την παράλληλη στήριξη της απασχόλησης. 

Ειδικότερα, πρόκειται για το πρόγραμμα «Ενίσχυση των δημιουργικών 

επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 7,8 εκατ. 

ευρώ και την προκήρυξη του δεύτερου κύκλου, με ευνοϊκότερους όρους, του 

προγράμματος «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019», 

προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.  

«Ακούσαμε τις τοπικές επιχειρήσεις, μιλήσαμε μαζί τους, κατανοούμε τις 

ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε με δυο προγράμματα που θα δώσουν 

οξυγόνο σε υφιστάμενες αλλά και σε καινούργιες επιχειρήσεις. Στόχος είναι 

μέσα απ’ την υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα να απαντήσουμε και στο μεγάλο 

ζήτημα της απασχόλησης» ανέφερε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής 

Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. 

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»  

Η πρόσκληση ανοίγει στις 2 Απριλίου 2019 και αφορά την ενίσχυση των 

υπό σύσταση και νέων επιχειρήσεων (που δεν έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές 

χρήσεις), αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργικό 

χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι 

η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς 



αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και 

την προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.  

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, στην προβολή των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των 

προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές καθώς και στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, αλλά και στην εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των 

στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η 

λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες: 

1. Δημιουργική Βιοτεχνία - Βιομηχανία: Επιχειρήσεις που βασίζονται σε 

αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και 

αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδας είναι η αργυροχρυσοχοΐα, το 

έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – 

υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – 

ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ). 

2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα 

ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό 

προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 

ομάδας οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-

ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων 

ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, 

κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ 

που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης 

τεχνολογίας. 

3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι 

συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων 

κατηγοριών. 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 

7,8 εκατομμύρια ευρώ. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση 

ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 



(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται 

ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής: 

- 30% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις  

- 30% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις  

- 40% για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού από 25.000 έως 300.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση 

κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και τα ανώτατα 

επιλέξιμα όρια ανά κατηγορία δαπάνης στο συνολικό προϋπολογισμό της 

επενδυτικής πρότασης. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 

ευρώ.  

Ημερομηνίες Υποβολής 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το 

διάστημα από 02/04/2019 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 

14/06/2019 ώρα 15.00. 

«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019» 

Η πρόσκληση ανοίγει στις 9 Απριλίου 2019 και αφορά νέες (με δύο 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2017 και 2018) και υφιστάμενες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να βελτιώσουν την 

ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής 

τους, προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στις αγορές του εξωτερικού 

και να δημιουργήσουνε νέες θέσεις εργασίας. 

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για 

την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να 

ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της Αγροδιατροφής και τη 

Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 

Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές, 

Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας ΤΠΕ ,Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία  

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ependyseis.gr/mis&h=ATMt87jHHVXt_sigSxjAHEq7cOUEUOe3SPlHo2cSlpHdX6Gro7M5UaYuSwg4PR8gfw-Zbr19TyXbhvcj1hUj6VR0c2N2evdLgb8aBLsV02WAkrVWbA


Προϋπολογισμός της Δράσης 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4 

εκατ. ευρώ. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

από Εθνικούς Πόρους. 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση 

κυμαίνεται από 50% έως 60%, ανάλογα με την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και 

τα ανώτατα επιλέξιμα όρια ανά κατηγορία δαπάνης στο συνολικό προϋπολογισμό 

της επενδυτικής πρότασης. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 

ευρώ και ισχύει το καθεστώς ενίσχυσης de minimis. 

Ημερομηνίες Υποβολής 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το 

διάστημα από 09/04/2019 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 

17/06/2019 ώρα 15.00. 

Και οι δύο προσκλήσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

www.dytikiellada.gr. Φορέας υποβολής Αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από Γραφείο 

Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. 

Πατρών- Αθηνών και Αμερικής (Ισόγειο), τηλ 2613 613645-6, e-mail: 

dap@pde.gov.gr, URL: www.pde.gov.gr. 
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