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ΕΣΠΑ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014‐2020 
 

Περίληψη της Δράσης 1.δε.8 
 

«Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, 
πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» 

 

Στόχοι της 
Δράσης 

▪ Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων 

που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής 

βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση 

γνώσης. 

▪ Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και 

λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών 

και σε διεθνές επίπεδο. 

▪ Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου 

δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης. 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

1. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, που:  
▪ Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο  

▪ Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις  

▪ Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης  

▪ Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης  

▪ Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015 

▪ Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 

651/2014 

▪ Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής 

πρότασης 

 
2. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, που: 

▪ Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015  

▪ Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής 

πρότασης 

 
3. Υπό σύσταση Επιχειρήσεις, που: 

▪ Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της 

προκαταβολής  

▪ Οι μέτοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους 

συγκεκριμένους ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην 

είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των ΚΑΔ που 

προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο  

▪ Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 

651/2014 ήτοι:  

o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο  

o Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις  

o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης  

o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης  

 

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των τριών κατηγοριών θα πρέπει να 

δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό 

σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising). 
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Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ 

έως €20.000 

1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, 
διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας 
των ΑμεΑ* 

 

1.2 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας*  

1.3 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος 
και επεξεργασίας αποβλήτων* 

 

1.4 Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της 
επένδυσης* 

 

1.5 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων*  

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού* 

 

2.2 Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και 
ανεμογεννήτρια)* 

έως €20.000 

2.3 Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού*  

2.4 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος 
και Εξοικονόμηση Ενέργειας* 

 

2.5 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 
πληροφορικής* 

 

2.6 Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά 
όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση 
ερευνητικής δραστηριότητας* 

 

2.7 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της 
επιχείρησης* 

 

2.8 Επαγγελματικά οχήματα* έως €15.000 

2.9 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα 
πυρόσβεσης* 

 

2.10 Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης (<1500€ / Είδος) έως €3.000 

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέο-
προσλαμβανόμενου Προσωπικού 

έως 72 ανθρωπομήνες 

3.2 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 

300 € / μήνα / εταίρο 
και έως €15.000 

και έως 25% του συνολικού 
προϋπολογισμού 

3.3 Εκπαίδευση προσωπικού/εταίρου 

25 € / ώρα εκπαίδευσης 
και έως €50.000  

και έως 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού 

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού* 

 

4.2 Ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον 
λογισμικό στην επιχείρηση* 

 

4.3 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό 
καθεστώς «Software as a Service», «cloud 
computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού* 
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5. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
έως €25.000 και έως 20% 

του συνολικού προϋπ/μού 

5.1 Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως 
εκθέτης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

 

5.2 Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των 
συμμετεχόντων ως εκθέτες σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις 
μικρής διάρκειας 

3.000 € / έκθεση 
και έως €15.000 

5.3 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου 
πληροφοριακού υλικού 

έως €5.000 

5.4 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή 

έως €5.000 

5.5 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας έως €3.000 

5.6 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα 
κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης 

 

5.7 Δαπάνες δημιουργίας ή αναβάθμισης ιστοσελίδας έως €3.000 

5.8 Έξοδα διοργάνωσης Εκδηλώσεων μικρής 
διάρκειας 

 

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

έως €4.000 και έως 3% του 
συνολικού προϋπ/μού 

6.1. Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως €1.000 

6.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης 
και διαχείρισης επενδύσεων 

 

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
έως €20.000 και έως 60% 

του συνολικού προϋπ/μού 

7.1 Ενοίκια επαγγελματικού χώρου έως 500€/μήνα 

7.2 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (30% της 
κατηγορίας δαπάνης 3.1+3.2) 

 

7.3 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (30% της 
κατηγορίας δαπάνης 7.1) 

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
έως €5.000 και έως 10% 

του συνολικού προϋπ/μού 

8.1 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών σχετιζόμενα με 
την λειτουργία 

 

8.2 Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων 
προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία 
(όχι εμπορεύματα)* 

 

9. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

έως €60.000 και έως 30% 

του συνολικού προϋπ/μού 

9.1 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

έως €5.000 

9.2 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας 

έως €10.000 

9.3 Μελέτες / Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/ 
υπηρεσίας 

 

9.4 Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και 
δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών 

 

9.5 Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων 
για την ανάπτυξη πρωτοτύπου 

 

*Το σύνολο των επιλέξιμων Δαπανών τύπου ΕΤΠΑ μέσω ρήτρας 
ευελιξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού 
προϋπολογισμού 
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Προϋπολογισμός 

1. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: €25.000 - €300.000 
 

2. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: €50.000 - €300.000 
 

3. Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: €25.000 - €300.000 

Επιχορήγηση 

60% 
 

Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 3.1, 7.2 και 7.3. το ποσοστό ενίσχυσης 

διαμορφώνεται σε 100%. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

• Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ θα 
πραγματοποιηθεί από τις 21/05/2019  έως και την 15/07/2019. 

• Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

• Διάρκεια υλοποίηση της επένδυσης έως 2,5 έτη από την ημερομηνία της 
απόφασης ένταξης. 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συντελεστής 
στάθμισης 40%) 
Α.1: Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 
Α.2: Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επενδυτικό σχέδιο 
Α.3: Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης ή της ίδιας της επιχείρησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
Α.4 Εταιρική Σύνθεση 
 
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (συντελεστής στάθμισης 
40%) 
Β.1: Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου 
Β.2: Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών 
Β.3 Συνάφεια κλάδου δραστηριότητας της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας δραστηριοποίησης 
 
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΑΛΛΑ (συντελεστής στάθμισης 40%) 
Γ1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 
Γ.2: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ανθρωπομήνες 
πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας μισθωτής εργασίας) 
Γ.3: Διάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επενδυτικού σχεδίου σε διαγωνισμούς 
Καινοτομίας 
Γ.4: Συμβατότητα με Στρατηγικές ΟΧΕ ή ΒΑΑ 

 


