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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Θεσσαλίας ενημερώνει για την έκδοση  Πρόσκλησης για τη Δράση : 

 

«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» 

Προϋπολογισμού 1.000.000€ Δημοσία Δαπάνη, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και 

αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας» / Θεματικού Στόχου 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»/ Επενδυτική Προτεραιότητα 3α, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013, προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους : 

➢ Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και  Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί και αποκτήσει Κ.Α.Δ. 

κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα της Πρόσκλησης έως και την 31/5/2022, 

οποιασδήποτε νομικής μορφής, νομίμως δραστηριοποιούνται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της 

περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαρισαίων 

(έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και καλύπτουν 

όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο  δραστηριοποίησής τους στην περιοχή 

παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής 

βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές 

επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να 

υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της 

αλληλεγγύης. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό / 

δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά 

Α.Φ.Μ.  Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση, όπου 

περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των 

επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, η ένταση της 

ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης : 

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι 

εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο 

του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή 

από κοινού, • Μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια της 

παρούσης που αφορά σε Πολύ Μικρές ή Μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 651/2014,  

• Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται  σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο 

δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς 

τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, 

δίκτυο πρακτόρευσης).   

 

Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην υπόψη Προκήρυξη είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 Ε.Ε., 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού 

Σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών 

προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1407/2013 (DE MINIMIS). 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης,  ενώ 

ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (7-3-2023). 

 

 

 



 

Η διαδικασία αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η «συγκριτική» μεταξύ όλων των προτάσεων που θα 

υποβληθούν, με κριτήρια που αξιολογούν τη συστημική συμβατότητα της Πρότασης, την επιλεξιμότητα και 

πληρότητα αυτής, τη συμβατότητα με τη ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, την υιοθέτηση τουλάχιστον τριών εκ των 

τεσσάρων τεθέντων αξόνων του επενδυτικού σχεδίου (Πράσινες Επενδύσεις, Τεχνολογικές Επενδύσεις, 

Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα, Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ), του υφιστάμενου αριθμού 

απασχολουμένων και της οργανωτικής διάρθρωσης της υφιστάμενης επιχείρησης. 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που  θα συνοδεύεται 

από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

www.ependyseis.gr/mis  από 27/03/2023 ώρα 12:00 και έως 26/04/2023 ώρα 14:00. 

 

Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» και από 

τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π.  Τυχόν ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική 

Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/νότια αίθουσα, Βόλος Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894–9 ή μέσω 

της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413505100, thessalia@mou.gr  

 

Η Αναλυτική Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 6859 κωδικό 123ΚΕ και ΑΔΑ: 613Ψ7ΛΡ-ΞΒ9, είναι αναρτημένη στις 

ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr , www.efepae.gr ,  www.aedep.gr  www.espa.gr  όπου θα αναρτάται και 

κάθε σχετική ενημέρωση ή άλλη πληροφορία. 

 

Λάρισα, 07-03-2023 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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