
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 

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

 

Αντικείμενο της Δράσης είναι 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. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ατομικές ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στους τομείς : 

 Αγροδιατροφή / 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 

 Υπηρεσίες 

 Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο 

 (Η επιλεξιμότητα προκύπτει βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας)  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Επιχορήγηση σε ποσοστό  60% έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανάλογα με την 
κατηγορία του δικαιούχου) 

Προϋπολογισμός έργου : Από 25.000 € ή 50.000 € έως 300.000 € (ανάλογα με την 

κατηγορία του δικαιούχου) 

 

 

 

 



 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015 (νέες) ή να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για 

εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση (υπό 

σύσταση) 

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

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική 

ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

 Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Αγορά οχημάτων  

 Απόκτηση πιστοποιήσεων (ISO κλπ) 

 Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής 

 Προμήθεια αναλωσίμων 

 Αμοιβές υπηρεσιών (αρχιτεκτονικές μελέτες, συμβουλευτικές εργασίες κλπ)  

 Προμήθεια λογισμικού 

 Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης  

 Αμοιβές προσωπικού 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με την παρούσα δράση ενισχύονται οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Έναρξη Υποβολών: 21/05/2019 ώρα 13:00 

Λήξη Υποβολών: 15/07/2019 ώρα 15:00 

 

 

 

 


