2.500.000 € (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.

•

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού



Επενδύσεις σε κτιριακές
εγκαταστάσεις





Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•
•
Σε υπό ίδρυση παραγωγικές επιχειρήσεις.
Αφορά επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν
στους τομείς που προσδιορίζονται από την
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της
ΠΒΑ, δηλαδή:

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Τεχνολογική αναβάθμιση
μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις



Επαγγελματικές εκθέσεις
γίνονται στην Ελλάδα

που



Επαγγελματικές εκθέσεις
γίνονται στο εξωτερικό

που

•

Αγροδιατροφικός Τομέας

•


•

Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός



Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας



Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
Λειτουργικές δαπάνες

•
Η Δράση αφορά στη δημιουργία νέων μικρών
ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν
καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα

•


Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:



•

Η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

•

Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

•

Η βελτίωση του βαθμού οικονομικής
εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών
μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες

•

vorioaigaio@mou.gr

1ο χλμ. Μυτιλήνης
- Λουτρών, 81100,
Μυτιλήνη

άυλα

στοιχεία

Ενοίκια
επαγγελματικού
χώρου
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
και κοινόχρηστες δαπάνες

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

20.000 € έως 300.000 €

www.pepba.gr

Δαπάνες για
ενεργητικού

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%).

Η βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια

22513 52000

Ενισχύσεις Καινοτομίας

+30 2130166100-3

infopep.va@elanet.gr

www.elanet.gr
Πανεπιστημίου 39,
Αθήνα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

