ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ENHΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Πρόγραμμα Στήριξης και
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε.
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» από το
Πράσινο Ταμείο
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής &
Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας και την ΑΝΚΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που
διοργανώνουν με θέμα: “Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από το Πράσινο Ταμείο.

τη Δευτέρα 25/7/2022, και ώρα: 6:30μ.μ.
στην Αίθουσα Πολλαπλών
(Μεγαρόβου 15, ισόγειο).

χρήσεων

του

Επιμελητηρίου

Φλώρινας

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Ευστάθιος
Σταθόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και
στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η
δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την
προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που
έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει
τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα,
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή
απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε
βάθος πενταετίας.
O επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχονται σε 80% δημόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική
συμμετοχή.
Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ependyseis.gr.
H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει
ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών (21-92022) από την αρχική δημοσίευσή της.

Η Δράση διέπεται από τον κανονισμό 1407/2013 της Ε.Ε. (De minimis) και θα
υλοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο και τον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιοι εταίροι EΦΕΠΑΕ :
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις
και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν
πλήρη αίτηση χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται :
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (κ. Ι. Τσιτσόπουλο, τηλ 2310-480.000,
www.kepa-anem.gr, info@e-kepa.gr).
β) στο Επιμελητήριο Φλώρινας
eveflo@otenet.gr, http://www.ebef.gr).

(κ.

Μιχάλη

Φίσκα,

τηλ.

23850-22334,

γ) στην ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κα Λιάνα Παπατέρπου, τηλ.
24610-24022 , lpapaterpou@anko.gr).
Επίσης πληροφορίες για τη συμμετοχή των ΑμεΑ στα τηλέφωνα : 23850-22334,
2310-480.000 (#217).

