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4. Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης 

4.1 Ποσά ενίσχυσης 

1. Τα όρια του αιτούμενου προϋπ

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού

Μέγεθος επιχειρήσεων 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 

Μεγάλες 

4.2 Ένταση ενίσχυσης 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, 

σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Καθορισμός έντασης ενίσχυσης

Μέγεθος επιχειρήσεων Ένταση ενίσχυσης

Μικρές – Πολύ Μικρές 

Μεσαίες 

Μεγάλες 

2. Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για την 

τον πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος επιχειρήσεων 

Μικρές – Πολύ Μικρές 

Μεσαίες 

Μεγάλες 

3. Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης,

τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως αυτός 

ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιοχή. Για τα 

μεγάλα επενδυτικά έργα, το ποσό της ενίσχυσης δεν 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του ΓΑΚ.

4. Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται 

5. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για 

σε MME, δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

6. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για 

εμπορικές εκθέσεις δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

7. Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για 

της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 – Ένταση ενίσχυσης 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού 

Κατώτατος αιτούμενος  

επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος

επιλέξιμος

500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ

500.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, 

: Καθορισμός έντασης ενίσχυσης 

Ένταση ενίσχυσης 

50% 

40% 

30% 

ενίσχυσης για την περιφέρεια  της Δ. Μακεδονίας καθορίζονται σύμφωνα με 

: Ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Ένταση ενίσχυσης 

50% 

50% 

40% 

Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης,

τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως αυτός 

ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιοχή. Για τα 

μεγάλα επενδυτικά έργα, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του ΓΑΚ.

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες 

δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. 

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες για τη συμμετοχή ΜΜΕ 

δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. 

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες που αφορούν

της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

 

ολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα: 

Ανώτατος αιτούμενος 

επιλέξιμος προϋπολογισμός 

7.500.000,00 Ευρώ 

12.500.000,00 Ευρώ 

για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, διαμορφώνονται 

περιφέρεια  της Δ. Μακεδονίας καθορίζονται σύμφωνα με 

Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν υπερβαίνει 

τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως αυτός 

ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιοχή. Για τα 

υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20 του ΓΑΚ. 

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία 

πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων 

δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες 

δαπάνες για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε 

δαπάνες που αφορούν στην προώθηση 

δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. 
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4.3 Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 

1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη 

και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί 

του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μ

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό προκύπτει από 

αναφερόμενα στις παραγράφους 4.2 και 4.3. Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον 

έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενότητας 11, τηρουμένων των 

προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.

2. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτε

συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία 

κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό

3. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών 

δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που 

κρίνονται επιλέξιμες. 

4. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λ

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περί

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος 

της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

5. Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της 

παραγράφου 12.2. 

6. Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

περιορισμούς της παραγράφου 12.4

7. Σε κάθε περίπτωση η σώρευση των ενισχύσεων ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης του προβλέπονται από τον ΓΑΚ με 

την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων των παραγράφων 4.2 και 4.3, για κάθε κατηγορία επιλέξιμων 

δαπανών. 
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Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις 

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη 

και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί 

του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τους πίνακες 2 και 

αναφερόμενα στις παραγράφους 4.2 και 4.3. Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον 

υσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενότητας 11, τηρουμένων των 

προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων. 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτε

συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία 

κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό 

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών 

ς και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λ

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών 

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος 

της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. 

Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της 

Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

περιορισμούς της παραγράφου 12.4 

Σε κάθε περίπτωση η σώρευση των ενισχύσεων ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

εί να υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης του προβλέπονται από τον ΓΑΚ με 

την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων των παραγράφων 4.2 και 4.3, για κάθε κατηγορία επιλέξιμων 

 

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη 

και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί 

ορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο 

2 και 3 καθώς και από τα 

αναφερόμενα στις παραγράφους 4.2 και 4.3. Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον 

υσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενότητας 11, τηρουμένων των 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική 

συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία 

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών 

ς και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του αρ. 8 

πτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών 

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος 

Η προκαταβολή παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της 

Ο ανοικτός καταπιστευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

Σε κάθε περίπτωση η σώρευση των ενισχύσεων ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

εί να υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης του προβλέπονται από τον ΓΑΚ με 

την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων των παραγράφων 4.2 και 4.3, για κάθε κατηγορία επιλέξιμων 


