ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV

19.2.2
Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ,
περιοχζσ ι δικαιοφχουσ

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά: Μικρζσ και πολφ μικρζσ, μεςαίεσ και
μεγάλεσ επιχειριςεισ.
α) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:

19.2.2.2

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν
μεταποίθςθ, εμπορία και/ι
ανάπτυξθ γεωργικών
προϊόντων με αποτζλεςμα
μθ γεωργικό προϊόν για τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικών
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

50%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013 άρκρο
17

για υλοποίθςθ επζνδυςθσ με ςτόχο τον
εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ
με προτεραιότητα
ςτα παραγόμενα αποςτάγματα ι προϊόντα
κυψζλθσ
β) ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
για υλοποίθςθ επζνδυςθσ
με προτεραιότητα
ςτα παραγόμενα αποςτάγματα ι προϊόντα
κυψζλθσ

19.2.2.3

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον
τομζα του τουριςμοφ με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικών ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
65%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013 άρκρο
19

Αφορά:
Μικρζσ
επιχειριςεισ.

και

πολφ

μικρζσ

α) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
για εκςυγχρονιςμό/επζκταςθ τθσ
υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
με προτεραιότητα
ςε επενδυτικά ςχζδια που ενςωματϊνουν
τα ςθμεία εςτίαςθσ του τομζα του
τουριςμοφ τθσ RIS3 ΠΚΜ, ιτοι:
-οργανωτικζσ καινοτομίεσ που κα
ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του επιπζδου
ποιότθτασ του προςφερόμενου τουριςτικοφ
προϊόντοσ,
-τεχνολογίεσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ και
αποδοτικότθτασ ςτθ λειτουργία των
μονάδων,
-τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ φυςικϊν
πόρων.
β) ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
που κα ζχουν ωσ αντικείμενο
αποκλειςτικά
τθν υλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων
που ενςωματϊνουν τα ςθμεία εςτίαςθσ του
τομζα του τουριςμοφ τθσ RIS3 ΠΚΜ, ιτοι:
-οργανωτικζσ καινοτομίεσ που κα
ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του επιπζδου
ποιότθτασ του προςφερόμενου τουριςτικοφ

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
προϊόντοσ,
-τεχνολογίεσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ και
αποδοτικότθτασ ςτθ λειτουργία των
μονάδων,
-τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ φυςικϊν
πόρων.

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά:
Μικρζσ
επιχειριςεισ.

και

πολφ

μικρζσ

α) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
με προτεραιότητα

19.2.2.4

Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ
τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ
ειδών μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικών
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

ςτον εκςυγχρονιςμό/επζκταςθ
-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
65%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013 άρκρο
19

μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ ςε όλουσ
τουσ κλάδουσ
β) ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
για υλοποίθςθ νζασ επζνδυςθσ
με αντικείμενο
τθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα ςε
ανταγωνιςτικοφσ κλάδουσ (ενδεικτικά
ξφλο, μζταλλο, μάρμαρο, είδθ
χειροτεχνίασ, είδθ διατροφισ μετά τθν
πρϊτθ μεταποίθςθ).

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αφορά:
Μικρζσ
επιχειριςεισ.

και

πολφ

μικρζσ

α) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
με προτεραιότητα

19.2.2.5

Ενίςχυςθ επενδφςεων
παροχισ υπθρεςιών για τθν
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ
πλθκυςμοφ (παιδικοί
ςτακμοί, χώροι ακλθτιςμοφ,
πολιτιςτικά κζντρα, κλπ) με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
ειδικών ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

65%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013 άρκρο
19

ςτον εκςυγχρονιςμό /επζκταςθ αλλά και
ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των
υπθρεςιϊν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ
β) ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
για υλοποίθςθ νζασ επζνδυςθσ
με αντικείμενο
τθν παροχι υπθρεςιϊν που
αποδεδειγμζνα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ
περιοχισ (αναγκαιότθτα/ζλλειψθ
παρόμοιων υποδομϊν), με όρουσ
ποιότθτασ (εξοικονόμθςθ ενζργειασ και
φυςικϊν πόρων).

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επιπλζον πρζπει να τθροφνται οι όροι των:

19.2.2.6

Ενίςχυςθ επενδφςεων
οικοτεχνίασ και
πολυλειτουργικών
αγροκτθμάτων με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ ειδικών
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

50%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013 άρκρο
17

 Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/Α’/2014),
 ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017(ΦΕΚ 1145/Β’)
και
 ΥΑ 4912/120862/05.11.2015 (ΦΕΚ
2468/Β’).
Η επενδυτικι πράξθ κα πρζπει να αφορά
μόνο ςε ζνα από τα δφο άρκρα (17 ι 19)
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και ςτα δφο
άρκρα
Αφορά:
Μικρζσ
επιχειριςεισ.

και

πολφ

μικρζσ

α) ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
Τφιςτάμενα, νομίμωσ λειτουργοφντα,

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
πολυλειτουργικά αγροκτιματα και μονάδεσ
οικοτεχνίασ για τθν μεταποίθςθ μικρισ
κλίμακασ γεωργικϊν προϊόντων και τθν
παραςκευι ειδϊν διατροφισ,
με προτεραιότητα

65%

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013
άρκρο 19

ςτα επενδυτικά ςχζδια τα οποία
αναδεικνφουν τα πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ μζςω:
-αναβίωςθσ
προϊόντων
παραγωγικισ διαδικαςίασ

/μεκόδων

-προςφοράσ
καινοτόμων/
υπθρεςιϊν(ειδικά ςτα αγροκτιματα)

νζων

β) ΝΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ:
για υλοποίθςθ νζασ επζνδυςθσ
με αντικείμενο
τθν
αξιοποίθςθ
τθσ
αγροτικισ
εκμετάλλευςθσ κακϊσ και τθ μεταποίθςθ
ειδϊν διατροφισ, όπωσ το ςχετικό νομικό
πλαίςιο ορίηει,
με προτεραιότητα

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ςτα επενδυτικά ςχζδια τα οποία
αναδεικνφουν τα πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ μζςω:
-αναβίωςθσ
προϊόντων
παραγωγικισ διαδικαςίασ

/μεκόδων

-προςφοράσ
καινοτόμων/
υπθρεςιϊν(ειδικά ςτα αγροκτιματα)

νζων

19.2.3 Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ
και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

19.2.3.1

Οριηόντια εφαρμογι
μεταποίθςθσ, εμπορίασ
και/ι ανάπτυξθσ γεωργικών
προϊόντων με αποτζλεςμα
γεωργικό προϊόν με ςκοπό
τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

19.2.3.3

Οριηόντια εφαρμογι
ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον
τομζα του τουριςμοφ με
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των
ςτόχων τθσ τοπικισ
ςτρατθγικισ.

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

50%

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013, άρκρο
17 &παράρτθμα ΙΙ

Μικρζσ και πολφ μικρζσ, μεςαίεσ και
μεγάλεσ επιχειριςεισ / Κεντρικι Μακεδονία

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
651/2014, άρκρο
14

55%
Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013, άρκρο
19

Μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ /
Κεντρικι Μακεδονία

19.2.7 Συνεργαςία μεταξφ
διαφορετικών παραγόντων

ΔΡΑΗ

ΤΠΟΔΡΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΔΡΑΗ

19.2.3.4

Οριηόντια εφαρμογι
ενίςχυςθσ επενδφςεων
ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ,
χειροτεχνίασ, παραγωγισ
ειδών μετά τθν 1θ
μεταποίθςθ, και του
εμπορίου με ςκοπό τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων
τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ.

19.2.7.3

Συνεργαςία μεταξφ μικρών
επιχειριςεων για
διοργάνωςθ κοινών
μεκόδων εργαςίασ και τθ
κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων
και πόρων κακώσ και για τθν
ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία
τουριςτικών υπθρεςιών, που
ςυνδζονται με τον
αγροτουριςμό

ΠΟΟΣΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ

-Κανονιςμόσ (ΕΕ)
651/2014, άρκρο
14
55%

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μικρζσ & πολφ μικρζσ επιχειριςεισ /
Κεντρικι Μακεδονία

- Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013, άρκρο
19
Μικρζσ και πολφ μικρζσ, μεςαίεσ και
μεγάλεσ επιχειριςεισ.
Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1407/2013
Έωσ 65%

Κανονιςμόσ (ΕΕ)
1305/2013, άρκρο
35

Αφορά: Τλοποίθςθ επζνδυςθσ, που κα ζχει
αντικείμενο τθ ςτιριξθ δικτφων που κα
δϊςει τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ τουσ να
διειςδφςουν
ςε
νζεσ
αγορζσ,
να
ενςωματϊςουν διαδικαςίεσ καινοτομίασ και
να αναδείξουν τθν τοπικότθτα τθσ περιοχισ
(ιςχφει για τα υφιςτάμενα και τα νζα
δίκτυα)

