•

3.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς
Πόρους. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών
σχεδίων θα γίνει θα γίνει σύμφωνα με το Κανονισμό DeMinimis.



Επενδύσεις σε κτιριακές ε
γκαταστάσεις




Μηχανήματα – Εξοπλισμός



Τεχνολογική αναβάθμιση
μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

•
•

Σε υφιστάμενες παραγωγικές επιχειρήσεις
που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία χρήση μέχρι την 31/12/2018.



Δίνεται προτεραιότητα σε επενδυτικά σχέδια
που εμπίπτουν στους τομείς που προσδιορίζονται από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3) της ΠΒΑ, δηλαδή:



•

Αγροδιατροφικός Τομέας

•


•

Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός



Επιπλέον, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφόσον
συμβάλει οριζόντια στους ανωτέρω τομείς.


•

vorioaigaio@mou.gr

1ο χλμ. Μυτιλήνης
- Λουτρών, 81100,
Μυτιλήνη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Επαγγελματικές εκθέσεις που
γίνονται στην Ελλάδα
Επαγγελματικές εκθέσεις που
γίνονται στο εξωτερικό
Ενισχύσεις Καινοτομίας
Δαπάνες για άυλα στοιχεία
ενεργητικού
Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό
κόστος νέου προσωπικού)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων
είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση
Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
www.ependyseis.gr/mis

50.000 € έως 300.000 €

www.pepba.gr

Άυλα στοιχεία ενεργητικού ή
παροχής υπηρεσιών

Η ένταση της ενίσχυσης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για
τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται
κατά την τελική πιστοποίηση), η ένταση της
ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%).

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση
του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με
αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και
καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου
προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

22513 52000

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία
ενεργητικού

+30 2130166100-3

infopep.va@elanet.gr

www.elanet.gr
Πανεπιστημίου 39,
Αθήνα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

22513 52000

www.pepba.gr

vorioaigaio@mou.gr

1ο χλμ. Μυτιλήνης
- Λουτρών, 81100,
Μυτιλήνη

+30 2130166100-3

infopep.va@elanet.gr

www.elanet.gr
Πανεπιστημίου 39,
Αθήνα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

