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Ένστπο ενημεπψσικϋ  Τλικϋ 

 

7οτ Workshop με θέμα:  

Ετκαιπίερ φπημασοδϋσηςηρ για τυιςσάμενερ και νεοωδπτθείςερ επιφειπήςειρ 

"Επιφειποόμε δτναμικά & Επιφειπημασική Ετκαιπία" 

 

Νέερ Δπάςειρ επιφειπημασικϋσησαρ απϋ σο νέο ΕΠΑ 2014 – 2020 

 

 

 

Ενημεπύνοτμε σοτρ ψυελοόμενοτρ και σιρ επιφειπήςειρ για σην  

πποδημοςίετςη για σην ενεπγοποίηςη δόο ςημανσικύν εμπποςθοβαπύν 

δπάςεψν επιφειπημασικϋσησαρ απϋ σο νέο ΕΠΑ 2014-2020, όχοτρ 100 εκ. 

ετπύ. 

Ππϋκεισαι για σιρ δπάςειρ  

"Επιφειπημασική Ετκαιπία" ποτ θα ενιςφόςει επιφειπημασικά ςφέδια 

ανέπγψν  

και "Επιφειποόμε δτναμικά" ποτ απετθόνεσαι ςε τυιςσάμενερ μικπομεςαίερ 

επιφειπήςειρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 
 

 

 

"Επιφειπημασική Ετκαιπία" 

 

Σο ππϋγπαμμα "Επιφειπημασική Ετκαιπία"  ςτγφπημασοδοσείσαι απϋ σο Ετπψπαωκϋ 

Κοινψνικϋ Σαµείο (Ε.Κ.Σ), ςσο πλαίςιο σοτ Επιφειπηςιακοό Ππογπάμμασορ 

«Ανσαγψνιςσικϋσησα,  Επιφειπημασικϋσησα,  Καινοσομία (ΕΠΑνΕΚ)» σοτ ΕΠΑ 2014 – 

2020 και ςσοφεόει  :  

 ση δημιοτπγία νέψν, καινοσϋμψν και βιύςιμψν επιφειπήςεψν. 

 σην ενίςφτςη σηρ απαςφϋληςηρ με σην ππϋςληχη σοτλάφιςσον ενϋρ 

ασϋμοτ. 

 

∆ΤΝΗΣΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

∆τνησικοί δικαιοόφοι σηρ δπάςηρ είναι οι άνεπγοι εγγεγπαμμένοι ςσο μησπύο 

ανέπγψν σοτ ΟΑΕ∆ ,  μέφπι σην ημεπομηνία έναπξηρ σηρ επιφειπημασικήρ σοτρ 

δπαςσηπιϋσησαρ ςση ∆ΟΤ και οι οποίοι δεν αςκοόςαν επιφειπημασική 

δπαςσηπιϋσησα ή ελετθέπιο επάγγελμα απϋ 1/1/2014  έψρ και σην ημεπομηνία 

πποκήπτξηρ. 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι επιφειπήςειρ ποτ θα ςτςσαθοόν ςσο πλαίςιο σψν επενδτσικύν πποσάςεψν θα 

ππέπει :  

 Να έφοτν κάνει έναπξη ςση ∆ΟΤ μεσά σην ημεπομηνία πποκήπτξηρ σοτ 

Ππογπάμμασορ. 

 Να λεισοτπγήςοτν νϋμιμα ενσϋρ σηρ Ελληνικήρ Επικπάσειαρ. 

 Να λεισοτπγήςοτν αποκλειςσικά με μία απϋ σιρ ακϋλοτθερ επιφειπημασικέρ 

μοπυέρ:  Εσαιπεία Πεπιοπιςμένηρ Ετθόνηρ ,  Ομϋππτθμη Εσαιπεία ,  Εσεπϋππτθμη 

Εσαιπεία ,  Ι.Κ.Ε, ασομική επιφείπηςη και κοινψνική επιφείπηςη.  
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 Κάθε επιλέξιμο υτςικϋ ππϋςψπο να ςτμμεσέφει ςσην τποβολή μίαρ επενδτσικήρ 

ππϋσαςηρ.  

 Σο επιφειπημασικϋ σοτρ ςφέδιο να αυοπά ςσιρ επιλέξιμερ κασηγοπίερ 

επιφειπημασικύν δπαςσηπιοσήσψν. Εξαιποόνσαι οι δπαςσηπιϋσησερ ποτ δεν 

ςσηπίζονσαι απϋ σον Κανονιςμϋ για Ενιςφόςειρ Ήςςονορ ημαςίαρ – De Minimis 

(EK 1407/2013).  

 

ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΟΙ ΣΟΜΕΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Σα επιφειπημασικά ςφέδια ποτ θα φπημασοδοσηθοόν θα ππέπει να έφοτν 

καινοσομικϋ φαπακσήπα και να αυοποόν, κασά πποσεπαιϋσησα, ςσοτρ εννέα (9)  

ςσπασηγικοόρ σομείρ πποσεπαιϋσησαρ σοτ ΕΠΑνΕΚ:  

 Αγποδιασπουή / Βιομηφανία Σπουίμψν 

 Ευοδιαςσική Αλτςίδα 

 Ενέπγεια 

 Πεπιβάλλον 

 Σεφνολογίερ Πληπουοπικήρ και Επικοινψνιύν (ΣΠΕ)  

 Σοτπιςμϋρ 

 Τγεία 

 Τλικά - Κασαςκετέρ 

 Πολισιςσική - δημιοτπγική Βιομηφανία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ  

σο πλαίςιο σοτ ππογπάμμασορ ενιςφόονσαι έπγα ςτνολικοό πποϊπολογιςμοό 

όχοτρ επένδτςηρ ( επιφοπηγοόμενορ π/τ) απϋ 25.000,00€  έψρ 40.000,00€.  

Σο ποςοςσϋ ενίςφτςηρ σψν επενδτσικύν πποσάςεψν οπίζεσαι ςε 100%  σοτ 

ςτνολικοό πποϊπολογιςμοό σηρ επένδτςηρ.  
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"Επιφειποόμε δτναμικά" 

 

Σο ππϋγπαμμα "Επιφειποόμε δτναμικά" ςτγφπημασοδοσείσαι απϋ σο Ετπψπαωκϋ 

Κοινψνικϋ Σαµείο (Ε.Κ.Σ), ςσο πλαίςιο σοτ Επιφειπηςιακοό Ππογπάμμασορ 

«Ανσαγψνιςσικϋσησα, Επιφειπημασικϋσησα,  Καινοσομία (ΕΠΑνΕΚ)» σοτ ΕΠΑ 2014 – 

2020 και ςσοφεόει ςσην αναβάθμιςη σοτ επιπέδοτ επιφειπημασικήρ οπγάνψςηρ και 

λεισοτπγίαρ σψν ΜΜΕ, ςσοτρ οκσύ (8) ςσπασηγικοόρ σομείρ σηρ φύπαρ , 

πποκειμένοτ ατσέρ να αξιοποιήςοτν σα ανσαγψνιςσικά σοτρ πλεονεκσήμασα, 

βελσιύνονσαρ ση θέςη σοτρ ςσιρ εθνικέρ και διεθνείρ αγοπέρ.  

 

Πποϊπολογιςμϋρ Έπγψν.  

σο πλαίςιο σοτ ππογπάμμασορ ενιςφόονσαι έπγα – ςόμυψνα με σον τπ’ απιθμ. ΕΕ 

1407/2013  Κανονιςμϋ (De Minimis) - ςτνολικοό πποϊπολογιςμοό όχοτρ 

επένδτςηρ ( επιφοπηγοόμενορ π/τ) απϋ 20.000,00€  έψρ 300.000,00€.  

Σο ποςοςσϋ ενίςφτςηρ σψν επενδτσικύν πποσάςεψν οπίζεσαι ςε 50%  σοτ 

ςτνολικοό πποϊπολογιςμοό σηρ επένδτςηρ.  

 

Επιλέξιμοι Υοπείρ – Πποϊποθέςειρ τμμεσοφήρ 

σο Ππϋγπαμμα μποποόν να τποβάλλοτν ππϋσαςη: 

Τυιςσάμενερ μεςαίερ, μικπέρ και πολό μικπέρ επιφειπήςειρ, ϋπψρ ατσέρ οπίζονσαι 

ςση όςσαςη σηρ Επισποπήρ 2003/361/ΕΚ, ποτ δπαςσηπιοποιοόνσαι αποκλειςσικά 

ςσοτρ οκσύ (8) ςσπασηγικοόρ σομείρ πποσεπαιϋσησαρ σοτ ΕΠΑνΕΚ (εκσϋρ σοτ 

Σοτπιςμοό):  

 Αγποδιασπουή / Βιομηφανία Σπουίμψν 

 Ευοδιαςσική Αλτςίδα 

 Ενέπγεια 
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 Πεπιβάλλον 

 Σεφνολογίερ Πληπουοπικήρ και Επικοινψνιύν (ΣΠΕ)  

 Τγεία 

 Τλικά - Κασαςκετέρ 

 Πολισιςσική - δημιοτπγική Βιομηφανία 

 

Εξαιποόνσαι οι δπαςσηπιϋσησερ ποτ δεν ςσηπίζονσαι απϋ σο ΕΣΠΑ (ΕΚ.1301/2013) 

και σον Κανονιςμϋ για σιρ Ενιςφόςειρ Ήςςονορ ημαςίαρ-De minimis, 

(ΕΚ.1407/2013), καθύρ επίςηρ και οι δπαςσηπιϋσησερ οι ςφεσικέρ με σην εςσίαςη, 

σο λιανικϋ εμπϋπιο και σον σοτπιςμϋ. 

  

Οι επιλέξιμερ κασηγοπίερ επιφειπημασικύν δπαςσηπιοσήσψν οι οποίερ θα σόφοτν 

επιφοπήγηςηρ ςσο πλαίςιο σηρ παποόςαρ ππϋςκληςηρ θα οπιςθοόν ςσην 

πποκήπτξή σηρ. 

  

Για σιρ ανάγκερ σοτ ππογπάμμασορ ( και μϋνο) φαπακσηπίζεσαι ψρ τυιςσάμενη,  

επιφείπηςη ποτ έφει κλείςει σοτλάφιςσον μία (1) πλήπη διαφειπιςσική φπήςη.  Οι 

βαςικέρ πποϊποθέςειρ ςτμμεσοφήρ σψν επιφειπήςεψν ποτ τποβάλλοτν επενδτσική 

ππϋσαςη, είναι οι ακϋλοτθερ:  

 

 να λεισοτπγοόν νϋμιμα ενσϋρ σηρ Ελληνικήρ Επικπάσειαρ. 

 να λεισοτπγοόν αποκλειςσικά με μία απϋ σιρ ακϋλοτθερ μοπυέρ: 

επιφειπήςειρ εσαιπικοό/εμποπικοό φαπακσήπα (Ανύντμη Εσαιπία, Εσαιπία 

Πεπιοπιςμένηρ Ετθόνηρ, Ομϋππτθμη Εσαιπία ή Εσεπϋππτθμη Εσαιπία και Ι.Κ.Ε) 

και ασομικέρ επιφειπήςειρ. 

 να μη βπίςκονσαι τπϋ πσύφετςη, εκκαθάπιςη ή αναγκαςσική διαφείπιςη.  

 να μην εκκπεμεί ςε βάπορ σοτρ ανάκσηςη ενίςφτςηρ. 
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 να διαθέσοτν ή να δεςμετθοόν ϋσι θα μεπιμνήςοτν για σιρ κασάλληλερ 

τποδομέρ με ςκοπϋ σην ελαφιςσοποίηςη σψν εμποδίψν ππϋςβαςηρ ασϋμψν 

με αναπηπία, ϋποτ ατσϋ είναι απαπαίσησο και αναγκαίο.  

 να τποβάλλοτν έψρ μία επενδτσική ππϋσαςη ανά Α.Υ.Μ. 

 

 ΟΙ  πποδημοςιεόςειρ σψν Δπάςεψν, έφοτν αναπσηθεί ςσιρ ιςσοςελίδερ, σοτ 

ΕΠΑ http://www.espa.gr  και σοτ Επιμελησηπίοτ Αισψλοακαπνανίαρ 

http://www.etakcci.gr  (ςσο πεδίο ποτ αναυέπεσαι ςσα ππογπάμμασα σηρ   

Αναπστξιακήρ όμππαξηρ “ΑΙΣΩΛΙΑ”).   

 

Για πεπαισέπψ πληπουοπίερ 

 

Τπεόθτνορ επικοινψνίαρ  

Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ 

Κορ. Ρομπολαρ Γεύπγιορ  

Σηλ: (+30)26410 74531 

email: grombol@epimetol.gr 
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