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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ επικείμενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

«Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών 

εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας  της RIS 3 της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων» 

 

 

Το πρόγραμμα «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και 

ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας  της RIS3 («Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης») της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» αφορά τις δράσεις 2.β.1.1, 3α.1.1. 

και 3α.1.4. στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020: 

«Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας & των ΤΠΕ». 

Στόχοι της δράσης είναι:  

α) η στήριξη υπαρχουσών και ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων για  την  

παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και  

β) η ενίσχυση επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ΤΠΕ) για την ανάπτυξη 

ή/και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακών επιχειρηματικών υπηρεσιών 

στους τομείς: αγροδιατροφής & γαστρονομίας, θαλάσσιας οικονομίας, δημιουργικής & 
πολιτιστικής οικονομίας, ποιοτικού & θεματικού τουρισμού και πράσινης/κυκλικής 
οικονομίας 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης για το 
σύνολο των δαπανών είναι o κανονισμός De minimis. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 

δράσης, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: 

Γ1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και 

έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως 

παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα 

φορολογικά τους στοιχεία. 

Γ2. Νέες  επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν 

κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως 

παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα 

φορολογικά τους στοιχεία. 

Γ3. Υπό σύσταση ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επιχειρήσεις: Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που πρόκειται να 

συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία 
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προκήρυξης της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης   και πριν την πρώτη εκταμίευση της 

αναλογούσας επιχορήγησης. Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιηθούν 

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θα ιδρυθούν με κατ’ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 60% 
και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 
1974-1995 και που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2018 μέχρι και 
την ημερομηνία προκήρυξης της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν πρόταση είναι οι 

ακόλουθες:  

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς 

εξειδίκευσης της RIS3   

• Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται/δραστηριοποιηθεί και σε μη 

επιλέξιμους ΚΑΔ η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ  

• Να λειτουργούν/λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 

Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ετερόρρυθμη 

Εταιρία, Ι.Κ.Ε και ατομικές επιχειρήσεις,  

•  Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις  

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, 

• Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί 

και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους, 

• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. (ή επιλέξιμο φυσικό 

πρόσωπο για τις ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 

• Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 

των 200.000 ευρώ (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) 

πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.  

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

δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:  

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),  

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 

4488/2017 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς 

Προτεραιότητας του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-

2020:  

− Αγροδιατροφή/ Γαστρονομία 

− Θαλάσσια Οικονομία/ Βιοτεχνολογία 
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− Δημιουργική & Πολιτιστική Οικονομία 

− Ποιοτικός και Θεματικός Τουρισμός 

− Πράσινη & Κυκλική Οικονομία 

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του 
Προγράμματος.  

 

Διάρκεια έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως δύο (2) έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000,00€ έως και 285.000,00€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 60% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης για τις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ επιχειρήσεις και 70% για τις 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επιχειρήσεις. 

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό 

ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του 

ΕΚΤ. 

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 7.200.000,00 €  εκ των 

οποίων ποσό 1.200.000€ αφορά σε δράσεις ΤΠΕ. 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Π/Υ -  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού 

δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων καθώς 

και η διάρθρωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους περιορισμούς έχουν ως ακολούθως: 

Α/Α  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Ένταση 
ενίσχυσης (Γ1. 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

& Γ2 ΝΕΕΣ) 

Ένταση 
ενίσχυσης 
(Γ3. ΥΠΟ 
ΣΥΣΤΑΣΗ) 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ 

1.  

Επενδύσεις σε 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

1.1 Κτιριακά / Διαμόρφωση 
κτιρίων και  χώρων / Ειδικές 
Εγκαταστάσεις  

60% 70% 30% 
1.2 Κατασκευές, διαμορφώσεις, 
επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για 
την διευκόλυνση 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ 

2.  Μηχανήματα 2.1 Προμήθεια σύγχρονων 60% 70% 80% 
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– Εξοπλισμός  μηχανημάτων  

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός  20% 

3 
Άυλα στοιχεία 
ενεργητικού 

3.1 Λογισμικά  

60% 70% 50% 

3.2 Επικύρωση και προστασία 
δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας/Απόκτηση και 
επικύρωση αδειών 
εκμετάλλευσης/Απόκτηση 
δικαιωμάτων τεχνογνωσίας 

3.3 Πιστοποίηση Συστημάτων 

3.4 Υπηρεσίες διαχείρισης του 
επενδυτικού σχεδίου  και 
Συμβουλευτική Υποστήριξη 

4 
Προβολή - 
Προώθηση 

4.1 Συμμετοχή σε 
Επαγγελματικές ή εμπορικές 
εκθέσεις ως εκθέτης στην 
Ελλάδα/εξωτερικό 

60% 70% 20% 

4.2 Σχεδιασμός και παραγωγή 
έντυπου πληροφοριακού 
υλικού και Διαφημιστικές 
καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή. Σχεδιασμός 
λογοτύπου και εταιρικής 
ταυτότητας 

4.3 Αναβάθμιση υπάρχουσας 
ιστοσελίδας ή δημιουργία νέας 
ιστοσελίδας 

5 

Μισθολογικό 
κόστος Νέου 
προσωπικού  

5.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος 
Νεοπροσλαμβανόμενου 
Προσωπικού  

60% 70% 40% 
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Λειτουργικές 
δαπάνες (μόνο 

για υπό 
σύσταση) 

6.1 Λειτουργικές Δαπάνες 

 

70% 30% 

  

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Αναλυτικής 
πρόσκλησης της δράσης. Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί 
Προδημοσίευση. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς 

αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην 

Πρόσκληση του Προγράμματος. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των 

προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για 

χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης 
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ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Πρόσκληση 

του Προγράμματος  

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα 

οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές 

διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται 

στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού 

προϋπολογισμού. 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την 

τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ «Ιονια Νησιά 2014-

2020» διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα. 

Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την 
συνοδεύουν) του Προγράμματος, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 
http://www.pepiona.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
https://www.efepae.gr & https://www.diaxeiristiki.gr/   

 

Η παρούσα Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα. 

 
Περισσότερες πληροφορίες  

 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Μονάδα Α’ (Αλυκές Ποταμού -Kτίρια Μαρκεζίνη, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, 

Τηλέφωνο: 26613 60033, E-mail επικοινωνίας: arousou@mou.gr  

ΕΦΔ : Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου 

& Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Τ.Κ. 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο: 2610 622711), E-

mail επικοινωνίας: efd@diaxeiristiki.gr  


