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  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020» 

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών 

προϊόντων» 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και 

διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» για επενδύσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους Δήμους του Νομού Αρκαδίας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την 01.01.2016, 

καθώς και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2016. 

▪ Κατατάσσονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν έως 250 

άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. για δύο συνεχόμενα έτη.  

▪ Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν είναι προβληματικές 

επιχειρήσεις. 

▪ Ασκούν δραστηριότητα αποκλειστικά εντός των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης, 

εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Τρίπολης. 

▪ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων De Minimis που χορηγηθήκαν σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ. 

▪ Διαθέτουν πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής επιλέξιμο ΚΑΔ των κλάδων 08 - 33 βιομηχανία 

τροφίμων, επισκευές με συγκεκριμένες εξαιρέσεις, 38 συλλογή απορριμμάτων,  55 υπηρεσίες 

παροχής καταλύματος, 56 υπηρεσίες εστίασης, 79 υπηρεσίες κρατήσεων εισιτηρίων, ταξιδιωτικά 

γραφεία και 96 άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης κυμαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 300.000 Ευρώ, ενώ 

η ενίσχυση ανέρχεται στο 65% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και η επιχείρηση θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να διαθέτει όλη ή μέρος της ιδίας συμμετοχής, ενώ η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης 

ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης, ήτοι 24.03.2021 και εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών: 

 

1: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Έως 100% του Π/Υ 

▪ Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες και εργασίες περιβάλλοντος χώρου 
και πρόσβασης ΑμεΑ 

 

2: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έως 100% του Π/Υ 

▪ Εξοπλισμός παραγωγής, διάθεσης προϊόντων 
& υπηρεσιών, εργαστηριακός εξοπλισμός, 
συστήματα αυτοματοποίησης και ποιοτικού 
ελέγχου, ειδικός εξοπλισμός 

 

▪ Μεταφορικά μέσα Μέχρι 35% του Π/Υ ή έως 50.000 Ευρώ. 

3: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

▪ Λογισμικά  Μέχρι 5% του Π/Υ και όχι άνω των 10.000 Ευρώ. 

▪ Ιστοσελίδα Έως 5.000 Ευρώ. 

▪ e-shop (πέραν της ιστοσελίδας) Έως 6.000 Ευρώ. 

4: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έως 10.000 Ευρώ 

5: ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ Μέχρι 10% του Π/Υ και όχι άνω των 20.000 Ευρώ 

6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

▪ Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας 
και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

Έως 5.000 Ευρώ. 

▪ Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού Μέχρι 10% του Π/Υ 

▪ Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
παρακολούθησης και διαχείρισης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Μέχρι 5% του Π/Υ 

7: ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Μέχρι 35% του Π/Υ και όχι άνω των 50.000 Ευρώ. 

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29.03.2020 έως 27.06.2021 και ώρα 15:00’ 


