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Κοζά νη 1 8-1 2-2020  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -  ΑΝ ΑΚΟ ΙΝΩ ΣΗ  
 

Θέμα : Νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής 
Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μεταξύ άλλων, ορίστηκε νέα καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 22 Ιανουαρίου 2021. 

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι λόγω της επιβαρυμένης υγειονομικής κατάστασης στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου 
Κασαπίδη παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης  παράταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής 
Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 
Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. 

Επίσης, με την ίδια απόφαση διευρύνονται ο ορισμός της νέας επιχείρησης και οι επιλέξιμοι 
Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και επιπλέον καθορίζεται ανώτατο 
χρονικό όριο δέκα (10) εργάσιμων ημερών για τη διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων που θα 
ζητηθούν για τη συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών που υποβάλλεται μαζί με την 
αίτηση χρηματοδότησης του υποψήφιου Δικαιούχου. 

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων 
και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση 
της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς  της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας εκτός των περιοχών παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται  σε 4.500.000€, 
εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την 
επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης 
των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 
15.000€ έως 280.000€ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% του 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.  

Επιλέξιμες δαπάνες, με συγκεκριμένα ανώτατα ποσοστά στο προϋπολογισμό κάθε 
επενδυτικού σχεδίου είναι : Αγορά εξοπλισμού, Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠΕ,  
Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης 
διαχειριστικών συστημάτων,   Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά 
Τεχνογνωσίας, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε 
αγορές – στόχους, Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Μισθολογικό 
κόστος νέου προσωπικού. 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

http://www.espa.gr/
http://www.pepdym.gr/
http://www.kepa-anem.gr/
http://www.e-kepa.gr/


 
 

www.espa.gr I www.pepdym.grI www.kepa-anem.gr I www.e-kepa.gr I www.efepae.gr Iwww.anko.gr 

 
 

Οι προτάσεις (αίτηση χρηματοδότησης και δικαιολογητικά συμμετοχής)υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
μέχρι την Παρασκευή 22/1/2021 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν 
γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης. 

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης τροποποίησης καθώς και όλο τα αναγκαίο 
πληροφοριακό υλικό (ερωτήσεις-απαντήσεις, υποβολή αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ, 
ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π). είναι 
αναρτημέναστη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις 
ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ 
(www.kepa-anem.gr), της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.- ΑΝΚΟ (www.anko.gr), του 
ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης 
και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται : 

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-
mail:pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, 

β) στην ΑΝΚΟ(Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr. 

γ) επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη 
διεύθυνση :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά 
τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια. 
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