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4. Ποσά ενίσχυσης – Ένταση Ενίσχυσης 

4.1 Ποσά ενίσχυσης 

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

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού

Μέγεθος επιχειρήσεων 

Μικρομεσαίες 

Μεγάλες 

4.2 Ένταση ενίσχυσης 

1. Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης

του τμήματος 1)και για το καθεστώς ενίσχυσης του Καν 702/2014, άρθρο 14, του τμήματος 1, 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων

τις εγκριτικές αποφάσεις τουΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Καθορισμός έντασης περιφερειακών ενισχύσεων,

ΓΑΚ και Άρθρο 14 του τμήματος 1 του Καν 702/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Βόρειο Αιγαίο 

Κρήτη  

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

Κεντρική Μακεδονία 

Δυτική Μακεδονία  

Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Ιόνια Νησιά 

Δυτική Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα 

Πελοπόννησο 

Νότιο Αιγαίο 

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / 

Πειραιάς και νήσοι 

Δυτικός τομέας Αθηνών 

2. 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 περιοχ

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

υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που ορίζεται στο άρθρο 2

3. Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δ

που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων
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Ένταση Ενίσχυσης – Κατανομή ενίσχυσης – Χρηματοδότηση επένδυσης

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

1.000.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 

και για το καθεστώς ενίσχυσης του Καν 702/2014, άρθρο 14, του τμήματος 1, 

ιαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, τα όρια του Καν 702/2014 

ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα 2. 

περιφερειακών ενισχύσεων,ανά Περιφέρεια(Άρθρο 14 του τμήματος 1,του 

ς 1 του Καν 702/2014) 

Περιοχές παρέμβασης 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

Ενισχυόμενες περιοχές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 107 παράγραφος 3 

στοιχείο α) της Συνθήκης 

40%

35%

40%

40%

40%

40%

45%

35%

40%

35%

35%

30%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Ενισχυόμενες περιοχές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 107 παράγραφος 3 

στοιχείο γ) της Συνθήκης 

25%

15%

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 περιοχ

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

 

Χρηματοδότηση επένδυσης 

όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα: 

Ανώτατος αιτούμενος 

επιλέξιμος προϋπολογισμός 

7.500.000,00 Ευρώ 

12.500.000,00 Ευρώ 

, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 

και για το καθεστώς ενίσχυσης του Καν 702/2014, άρθρο 14, του τμήματος 1, 

τα όρια του Καν 702/2014 και 

Άρθρο 14 του τμήματος 1,του 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ

% 50% 50% 

% 50% 50% 

% 50% 50% 

% 50% 50% 

40% 50% 50% 

% 50% 50% 

45% 50% 50% 

% 50% 50% 

% 50% 50% 

% 40% 40% 

% 50% 50% 

30% 40% 50% 

25% 35% 40% 

15% 25% 35% 

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 

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

σημείο 20 του ΓΑΚ. 

απανών, όλα τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων 
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4. Η ένταση της ενίσχυσης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME

όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξε

δαπάνης (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 του τμήματος 2).

5. Η ένταση της ενίσχυσης για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστ

επιλέξιμης δαπάνης(ΓΑΚ, άρθρο 19 του τμήματος 2).

6. Η ένταση της ενίσχυσης καινοτομίας για ΜΜΕ

2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης (ΓΑΚ, 

άρθρο 28 του τμήματος 4). 

7. Η ένταση της ενίσχυσης για επαγγελματική κατάρτιση

Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης 

(ΓΑΚ, άρθρο 31 του τμήματος 5). 

8. Η ένταση της ενίσχυσης σε δαπάνες 

της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της επιλέξι

δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί στο 

άρθρο 36 του τμήματος 7). 

9. Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν 

από ανανεώσιμες πηγές, ορίζεται σύμφωνα με τα

δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να 

αυξηθεί στο 50% για τις ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7).

10. Η ένταση της ενίσχυσης για μέτρα προώθησης γεωρ

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της 

επιλέξιμης δαπάνης (Καν. 702/2014, άρθρο 24 του τμήματος 1).

4.3 Κατανομή της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία ενισχύσεων δεν υπερβαίνει 

1. Για τις ενισχύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή, το μέγιστο όριο

επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο

2. Οι άυλες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου. 

3. Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όρ

επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά 

επενδυτικό σχέδιο «Άρθρο 18 του ΓΑΚ».

4. Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος

5. Για τις ενισχύσεις καινοτομίας (οργανωτική και διαδικαστική καινοτομία) για ΜΜΕ, το μέγιστο όριο 

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 

επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME,ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα 

όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης 

δαπάνης (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 18 του τμήματος 2). 

για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις,ορίζεται σύμφωνα με τα 

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστ

επιλέξιμης δαπάνης(ΓΑΚ, άρθρο 19 του τμήματος 2). 

καινοτομίας για ΜΜΕ,ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα 

2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης (ΓΑΚ, 

για επαγγελματική κατάρτιση, ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του 

Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης 

σχυσης σε δαπάνες για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση 

της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπωνορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα 

όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της επιλέξι

δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί στο 50%, στην περίπτωση ενισχύσεων 

Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας 

, ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και 

δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να 

% για τις ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7). 

ενίσχυσης για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων ορίζεται σύμφωνα με τα 

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της 

επιλέξιμης δαπάνης (Καν. 702/2014, άρθρο 24 του τμήματος 1). 

Κατανομή της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο 

ανά κατηγορία ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

Για τις ενισχύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή, το μέγιστο όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 500.000 ευρ

επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο «Άρθρο 14 του Καν. 702/2014». 

Οι άυλες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού 

Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όρ

επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά 

«Άρθρο 18 του ΓΑΚ». 

Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

ών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος

Για τις ενισχύσεις καινοτομίας (οργανωτική και διαδικαστική καινοτομία) για ΜΜΕ, το μέγιστο όριο 

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 

επενδυτικό σχέδιο «Άρθρο 19 του ΓΑΚ». 

 

,ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα 

περνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης 

,ορίζεται σύμφωνα με τα 

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της 

,ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του Πίνακα 

2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης (ΓΑΚ, 

, ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του 

Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της επιλέξιμης δαπάνης 

για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση 

ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα 

όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της επιλέξιμης 

%, στην περίπτωση ενισχύσεων σεΜΜΕ(ΓΑΚ, 

στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας 

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και 

δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να 

ορίζεται σύμφωνα με τα 

ανώτατα όρια του Πίνακα 2 για κάθε περιφέρεια και δεν δύναται να ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της 

τα παρακάτω όρια: 

Για τις ενισχύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που 

ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά 

Οι άυλες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού 

Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά 

Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων 

ών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος· 

Για τις ενισχύσεις καινοτομίας (οργανωτική και διαδικαστική καινοτομία) για ΜΜΕ, το μέγιστο όριο 

επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ ανά 
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6. Για τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για 

τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 5

7. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των επενδυτικών 

ενισχύσεων για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων και των ενισχύσεων για το σκέλος του δικτύου 

διανομής της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμ

μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ 

ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό 

8. Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

9. Οι δαπάνες σε ΑΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

10. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούντ

ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

11. Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό 

συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική μορφή

4.4 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

Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα 2 και 

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 αποτελεί ιδιωτική 

συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσ

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 αρ

κρίνονται επιλέξιμες. 

4. 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 τ

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

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, 

παραγράφου 12.2. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Για τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για 

κεκριμένη δράση, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης

α τις επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των επενδυτικών 

ενισχύσεων για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων και των ενισχύσεων για το σκέλος του δικτύου 

διανομής της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το 

μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ 

ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο. 

Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

Οι δαπάνες σε ΑΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων 

ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης. 

Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό 

συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική μορφή. 

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 επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα 2 και τα αναφερόμενα

Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με 

, 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 αποτελεί ιδιωτική 

ύχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ί

κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό 

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 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

αλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων τ

651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικώ

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

της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. 

παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις 

 

Για τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για 

00.000 ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης. 

α τις επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των επενδυτικών 

ενισχύσεων για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων και των ενισχύσεων για το σκέλος του δικτύου 

ανσης και τηλεψύξης, το 

μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, για τη συγκεκριμένη δράση, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ 

Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 36 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του 

Οι δαπάνες σε ΑΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 41 του ΓΑΚ, δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού 

αι με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων 

Οι ως άνω δράσεις δύνανται να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτό 

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 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. 

Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός που προκύπτει μετά τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης, σύμφωνα με 

, 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 αποτελεί ιδιωτική 

ης και δύναται να περιλαμβάνει ίδια 

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

μόδια 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. 

αλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου 

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

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 

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

περιορισμούς της παραγράφου 12.4

  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

στευτικός λογαριασμός παρέχεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και 

περιορισμούς της παραγράφου 12.4 
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