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Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας - 
Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία 

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται: • Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατά προτεραιότητα στους τομείς της 
Περιφερειακής RIS3 • H αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων των ΜΜΕ που αφορούν προϊόντα νέα στην αγορά και νέα προς την 
επιχείρηση • Ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα διεθνώς 
ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και 
καινοτομίας • Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα 
προϊόντα/υπηρεσίες • Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι Υπό σύσταση, Νέες (σύσταση μετά την 1/1/2018) & Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (σύσταση πριν την 1/1/2018)  
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος: 70% • Ανέγερση • Ανακαίνιση • Διαμορφώσεις 
-Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά: 100% • Μηχανήματα – Εξοπλισμός - Μεταφορικά μέσα - Λογισμικό - Ιστοσελίδα/E-shop 
-Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών: Έως 5.000 / πιστοποιητικό. 
-Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου: Έως 4.000€ 
-Λειτουργικές δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ: 10% 
-Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ: 40% 
και 24.000€, μέχρι 2 ΕΜΕ. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 

Έναρξη: 27/1/2021 Λήξη: 31/3/2021 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Λίμνες Πρεσπών Πρεσπών Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής 

Λίμνες Αμυνταίου Αμυνταίου Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου, Βαρικού, Αμυνταίου, Φιλώτα 

Καστοριάς Κλεισούρας 

Λίμνη Καστοριάς Καστοριάς Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Τριάδος 

Ορεστίδος Άργους Ορεστικού 

Λίμνες Αλιάκμονα Γρεβενών Βεντζίου 

Δεσκάτης Δεσκάτης, Χασίων 

Κοζάνης Αιανής, Ελιμείας 

Σερβίων - Βελβεντού Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

1. Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ.) 

2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης 

4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας Έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή/και το 
λογιστή της επιχείρησης, στην οποία, εκτός των στοιχείων μισθοδοσίας, θα αποτυπώνεται και ο αριθμός των ημερών που 

απασχολήθηκε κάθε εργαζόμενος & Πίνακες προσωπικού Ε4 (2017, 2018, 2019)  

5.    Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων 

   Α. Απλογραφικών βιβλία: 

   1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018, 
2019) 

   2. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος/Έντυπα Ν με αριθμό δήλωσης και για τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις  
(2018, 2019) 

   Β. Διπλογραφικά βιβλία: 

   1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (2018, 2019) 

6.    1)Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και      
για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές. 
   2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον 
λογιστή της επιχείρησης. 

7.    Άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου: 

• Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή/και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο 
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου • Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο  της υπογραφής. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν ο φορέας της επένδυσης, καθώς και οι 
συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις. 

12. Δικαιολογητικά διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο: 

Η απόδειξη των διαθέσιμων κεφαλαίων, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, τα οποία ανάλογα με την 
περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι: Α. Μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Δάνειο Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.  
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