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Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων  

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του γραφείου BIC στον δήμο Έδεσσας, ενημερώνουμε όλους τους 

ενδιαφερόμενους ιδιώτες ότι ανακοινώθηκε η 5η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 

Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. 

 

Η Δράση «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην παροχή ενός 
πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ 
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον 
από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. 

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε 
μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις 
εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

Το επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

α. για μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερο από 150.000 ευρώ, 

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερο από 100.000 ευρώ. 

Τα επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι  αρχική 
επένδυσης και να έχει σαν αποτέλεσμα της επένδυσης μια από τις εξής μορφές: 

• Δημιουργία νέας μονάδας. 

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ 

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την 
απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός 
καθεστώτα ενισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 
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Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και 
για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος θα είναι ενδιάμεσος διοικητικός 
έλεγχος και επιτόπιος τελικός έλεγχος και θα διενεργείται αποκλειστικά από εντεταλμένο όργανο 
ελέγχου 

Ημερομηνίες υποβολής 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από  01/8/2020 και ώρα 10.00 και έως τις  30/10/2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω Δράση, για νέες Δράσεις αλλά και για Δράσεις που 
αναμένεται να προκηρυχθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο BIC του 
Δήμου Έδεσσας. 
 

 


