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Δράση  3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ 

επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής 

παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» 

 

Ενημερωτικό Έντυπο 

 

Η Δράση 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-

2020, απευθύνεται σε MME Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται/ θα 

δραστηριοποιηθούν, στον τομέα του τουρισμού και αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους 

στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης (Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης στο 

σύνολό τους). 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 

1.000.000,00 €. Εκ των οποίων 700.000,00€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών 

προτάσεων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και 

300.000,00€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υπό σύσταση επιχειρήσεων με 

σκοπό την ενίσχυση της ίδρυσής τους. 

Στην περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού μίας εκ των δύο κατηγοριών είναι  

δυνατή η μεταφορά του αδιάθετου προϋπολογισμού στην άλλη κατηγορία. 

 

Ποιούς αφορά 

Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες  Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται ή 

προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, τηρούν 

Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία και έχουν μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: 

 Ανώνυμη Εταιρία  

 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  

 Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη Εταιρία  

 ΙΚΕ  

 ΝΕΠΑ 

 Συνεταιρισμός 

 ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει 

 Ατομική Επιχείρηση 
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Κατηγορίες Δικαιούχων 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, 

οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις  και 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β :  Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις 

 

- Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και 

δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

(κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

 

- Β.2  Υπό σύσταση επιχειρήσεις  Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν 

ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης  του επενδυτικού  σχεδίου και πριν την πρώτη 

εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

Δικαίωμα υποβολής έχουν :  

α) νομικά πρόσωπα ή 

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους1 κατά την 

ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

της Επιτροπής (Παράρτημα IV). 

 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

 Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης. (Παράρτημα VII Πρόσκλησης) 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο 

του επενδυτικού τους σχεδίου στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης 

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.  

 Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Το σύνολο των προϋποθέσεων περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων σε περίπτωση συνεργασίας 
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Επιλέξιμες Δαπάνες 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 
περιβάλλον χώρο 

75% 

2 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 90% 

3 Λογισμικό – υπηρεσίες λογισμικού 50% 

4 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – 
διαδικασιών 

30%  
και έως 5.000€/πιστοποιητικό 

5 Προβολή – προώθηση - δικτύωση 10%  
και μέχρι 5.000€ 

6 Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη  10% 

7 Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για 
την αξιοποίηση τους στην παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών   

40% 

8 Λειτουργικές δαπάνες 10%  
και έως 5.000€ 

 

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται  στο Κεφάλαιο 6  της Πρόσκλησης. 

 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια  προϋπολογισμού 

(επιχορηγούμενος π/υ)  που κυμαίνονται  από 10.000,00€ έως 75.000,00€ 

 

Ένταση Ενίσχυσης 

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες 

επενδυτικές δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis). 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

30%

Επιχορήγηση
70%
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Διάρκεια των Έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ  

(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου. 

 

Ημερομηνίες Υποβολής 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους 

υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis ) 

 Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 26/05/2021, ώρα 13:00 

 Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 26/08/2021, ώρα 15:00 

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  

παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) 

Επικοινωνία - Πληροφορίες 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες 

διευκρινίσεις δίνονται από την : 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,  Αρμόδιο στέλεχος : Ιωάννα 

Λαμπροπούλου  

Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL: http://www.eydpelop.gr  

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & 

Ιονίων Νήσων, η οποία είναι Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (ΕΦΔ)  

Γραφείο ενημέρωσης, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: 

pep@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr.  

 

Υποβολή Ερωτημάτων  

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην διεύθυνση efd@diaxeiristiki.gr.  

Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK 

(γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες 

γραφείου 09:00 – 17:00)  
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