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ΘΕΜΑ: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή
καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 3722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/7-7-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Την με α.π.. 112/25-06-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των
επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού
των εκλογών της 26-05-2019»
4. Την με α.π. Α1439/24-07-2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την Ένσταση κατά της απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αριθμ. 112/25-06-2019 για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων
συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των
εκλογών της 26-05-2019»
5. Το Π.Δ. με αριθμ. 146/2010 αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
239/Α/27.12.2010).
6. Την ΥΑ 32663/ΕΥΘΥ 323 (ΦΕΚ 712/Β/24-04-2015) του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
4314/2014 και αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501 τ. Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
8. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
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9. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187 της 26.6.2014)
«Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής
11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 101270/ΕΥΚΕ 3633/30-09-2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα
εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 651/2014»
12. Τη Σύσταση 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), όπως τροποποιείται και ισχύει.
13. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει (2016/C 262/1)
14. Την με αριθμ. C(2014) 3542/23-05-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001)
15. H Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2016)8434 final/19.12.2016 «Υπόθεση κρατικής ενίσχυσης αριθ. SA. 46230
(2016/N) - Ελλάδα – Τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα (2014 – 2020) για την περίοδο 2017 2020.
16. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις
οποίες τα Κράτη Μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
17. H με αριθμό C(2018) 8852 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της
Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10180 final/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP006)
18. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την
μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής
τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και
αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και συγκεκριμένα τα σχετικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θέματα,
20. Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει.
21. Το Νόμο 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 26 για την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 4314/2014.
22. Ο Ν. 4488/2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.
23. Η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων»,
24. Η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
25. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο
διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων
26. Η Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως
ισχύει.
27. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην
Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στην
χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 20142020»
29. Η με Α.Π.48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων
προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
30. Το άρθρο 13, παρ. 7ε του Ν. 4314/20014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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31. Την ΥΑ με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24-02-2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και
υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας", και ειδικότερα τα αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
32. Την ΚΥΑ 145739/27-01-2015 των Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Υπ. Εσωτερικών και Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».
33. Το άρθρο 33 του N. 4538/2018 (ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018) σχετικά με την δυνατότητα να ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας η
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ)
34. Η με αριθ. πρωτ. 4024/18-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως
Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης
για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
35. Την με ημ/νία 25/02/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Νόμιμου
Εκπροσώπου του ΕΦΕΠΑΕ για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης από τον ΕΦΕΠΑΕ που του έχουν ανατεθεί με την με αρ.
πρωτ. 4024/18-12-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 6164/Β’/31-12-2018).
36. Οι με αριθ. πρωτ.477/08-02-2019 και 1267/17-04-2019 αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Δυτική
Μακεδονία 2014-2020 με τη γραπτή διαδικασία, με τις οποίες εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα
κριτήρια επιλογής της της Δράσης 03.1.1.01 «Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας».
37. Η με Α.Π. Αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την
υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.
4314/2014».
38. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1573/16-05-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περ. Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα εξέτασης σχεδίου
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και
τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και
τουρισμού» όπου ζητείτε από την ΕΥΚΕ την σύμφωνη γνώμη της.
39. Το με Α.Π. 57435/ΕΥΚΕ952/30-05-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης επί της πρόσκλησης «Ενίσχυση
επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός
υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»
40. Την με Α.Π. 1814/10-06-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή
καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ:ΩΞΓΞ7ΛΨ-ΧΗΔ).
41. Την με Α.Π. 2992/23-09-2019 την 1η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας
και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και
τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 20142020» με ΑΔΑ Ψ4Τ47ΛΨ-4ΗΩ με την οποία τροποποιείται η με Α.Π. 2864/11-09-2019 Απόφασης Έγκρισης συχνών ερωτήσεων –
απαντήσεων (ΑΔΑ 9Ξ2Β7ΛΨ-ΠΧΥ).
42. Την με Α.Π. 2990/23-09-2019 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για
την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ ΩΚΞΥ7ΛΨ-4ΙΠ).
43. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4290/12-12-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περ. Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα εξέτασης σχεδίου
2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» όπου ζητείτε από την ΕΥΚΕ την σύμφωνη γνώμη της.
44. Το με Α.Π. 131074/ΕΥΚΕ2381/17-12-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «2η Τροποποίηση Πρόσκλησης «Ενίσχυση
επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στο πλαίσιο Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
45. Την με Α.Π. 4396/18-12-2019 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για
την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ ΩΧΞ97ΛΨ-ΖΞΒ)
46. Την με αρ. πρωτ. 248/28-01-2020 ορθή επανάληψη της απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και
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αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020»(ΑΔΑ ΨΜ0Δ7ΛΨ-Ε3Τ-1)
47. Το 1ο πρακτικό με ημερομηνία 07-02-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης και τον συνημμένο πίνακα κατάταξης για τη Δράση
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Δυτική
Μακεδονία» 2014-2020»
48.Την με αρ. πρωτ. 527/11-02-2020 εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία
2014-2020» για την αποδοχή του1ου πρακτικού και του συνημμένου πίνακα κατάταξης για τη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για
την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020»
49.Την με αρ. πρωτ. 535/11-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Αποδοχή και έγκριση του 1ου
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων
έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020»
50.Την με αρ. πρωτ. 1431/05-05-2020 αρνητική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Αποφασίζει
την απόρριψη τριών (3) Πράξεων, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 423.848,70 €, που υποβλήθηκαν στη Δράση
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων
και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του
Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014 - 2020», με Κωδικό ΟΠΣ 87 (Α/Α 3722), στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (3a), όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του Παρατήματος της
παρούσας, τα οποία βάσει των Πρακτικών (Α/Α 47 του προοιμίου) της Επιτροπής Αξιολόγησης και της σχετικής Απόφασης
Έγκρισης αυτών (Α/Α 49) του προοιμίου), δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση κατόπιν της αξιολόγησης, σύμφωνα με
τα κεφάλαια 4 και 9.2, όπως και με το παράρτημα VII του οδηγού της δράσης. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις
χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

(www.pepdym.gr).
Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με
σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης

Συνημμένα:
- Σχέδιο Απόφασης Απόρριψης

Κοινοποίηση:
ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
Εσωτερική διανομή:
(μόνο ηλεκτρονικά)
1. Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α1, Α2, Β1 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
3. Ηλεκτρονικό Αρχείο Πράξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Α/Α
1
2
3

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΜΕ2-0051544
ΔΜΕ2-0055543
ΔΜΕ2-0055553

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
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