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Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 

- Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την έκδοση Πρόσκλησης 

για τη Δράση: 

“Επανεπενδύω στη Θεσσαλία” 

«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, 

καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 

Π/Υ 10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προβαίνει σε έκδοση της Πρόσκλησης 066ΚΕ 

συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 €, με συγχρηματοδότηση  από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, προς τους δυνητικούς δικαιούχους: 

 Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, και οι οποίες έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 τουλάχιστον τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις, για υποβολή προτάσεων, 

στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 

Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» / Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 3α  «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως 

με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.  

Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην υπόψη Προκήρυξη, είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 

Ε.Ε., σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί 

να κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το 

σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι 50%. Σε  

περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση 

της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60% Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο 

των 200.000€ που θέτει ο Καν. 1407/2013. 
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Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να χωροθετούνται στη Θεσσαλία και να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης. Οι 

επιχειρήσεις διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.  

Η Πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής 

αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Επιδιώκει να συμβάλει στην 

παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και 

στη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. 

Ως χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η-07–2018. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που 

αξιολογούν την Ποιότητα και Πληρότητα της κάθε πρότασης, την Αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και τις 

Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία. Δίνεται προτεραιότητα τους 

στρατηγικούς τομείς της RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το 

Περιβάλλον, το Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας, τα Μέταλλα 

και τα Δομικά Υλικά. 

Τα επενδυτικά έργα που θα υποβληθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική 

Πρόσκληση της Δράσης, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη 

τους για χρηματοδότηση, η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των 

χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις 

των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται 

από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

www.ependyseis.gr/mis  από την 16η /05/2019 και έως  την 30η /08/2019. 

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων www.thessalia-espa.gr ,  

www.thessaly.gov.gr, www.espa.gr και  του Τύπου.  Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας που θα υλοποιήσει την υπόψη 

Πρόσκληση. 

Λάρισα, 24-04-2019 
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