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4. Αιτούμενος Προϋπολογισμός – Ένταση Ενίσχυσης – Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 

4.1 Αιτούμενος προϋπολογισμός 

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

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου 

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος  
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 250.000,00 Ευρώ 2.000.000,00 Ευρώ 

4.2 Ένταση ενίσχυσης 

1. Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης, ορίζεται σε έως 50%, επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της 

πράξης, για το σύνολο της επικράτειας και μέχρι 1.000.000€ κατ’ έτος ανά δικαιούχο. Ο δυνητικός 

δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μικρότερο από 50% ποσοστό έντασης ενίσχυσης, προκειμένου 

να λάβει προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση της υποπαραγράφου 11.1, της παραγράφου 11.  

2. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου 4.2, η ένταση της δημόσιας ενίσχυσης 

ορίζεται στο 100 % επί των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εφόσον δικαιούχοι είναι φορείς δημοσίου 

δικαίου. 

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου 4.2, η ένταση της δημόσιας ενίσχυσης 

ορίζεται στο 85% επί των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εφόσον η πράξη υλοποιείται βάσει των 

κεφαλαίων Ι, ΙΙ ή IV του τίτλου V του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον, 

β) έχει συλλογικό δικαιούχο, 

γ) έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο. 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εφαρμόζονται επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες έντασης της 

κρατικής ενίσχυσης για τους ειδικούς τύπους επιχειρήσεων που ορίζονται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί. 

Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 772/2014, εάν προβλέπονται περισσότερες της μιας αυξήσεις 

σε ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και βάσει του 

Πίνακα 2, τότε εφαρμόζεται μόνον η υψηλότερη αύξηση. 

Πίνακας 2: Ειδικά ποσοστά ενίσχυσης 

Τύπος πράξης Ποσοστιαίες μονάδες 

Πράξεις στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά (Παράρτημα XI) μπορούν να 
λάβουν αύξηση κατά 

+35 

Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς 
δικαιούχους που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο III του τίτλου V του Καν 
508/2014 (Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
άρθρα 58 έως 64), μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 

+10 

Πράξεις που υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων +25 
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παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 

5. Οι δικαιούχοι, δυνάμει του άρθρου 32, του Καν (ΕΕ) 1388/2014, δεν λαμβάνουν ενίσχυση πάνω από 

μία φορά ετησίως για κάθε κατηγορία υπηρεσιών παροχής συμβουλών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

49, του Καν (ΕΕ) 508/2014.  

4.3 Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου – Παρεχόμενες ενισχύσεις 

1. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και 

την ιδιωτική συμμετοχή. 

2. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προκύπτει από τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 4.2. 

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. 

4. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

και της δημόσιας ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και 

εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, 

δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

5. 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. 

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

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και προκαταβολής ή/και 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 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. 

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

12.2. 

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

περιορισμούς της παραγράφου 12.4. 

9. 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 Καν. 

1388/2014 με την επιφύλαξη τυχόν χαμηλότερων ορίων της υποπαραγράφου 4.2 της παρούσας, για κάθε 

κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.  


