
 

  

  

 

 
 

«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» 
 
Η Δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ* Λάρισας και δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του 
πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).  
Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην 
Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της 
αλληλεγγύης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 1.000.000€. 
 
*  Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τις κάτωθι οδούς: Γεωργιάδου, Αεροδρομίου, Σάκη Καράγιωργα, Λεωφόρος 
Καραμανλή, Βοιωτίας, Μυριβήλη,  Σαπφούς, Μαρτάλη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ηπείρου, Ανθίμου Γαζή, Φαρμακίδου, 
Κενταύρων. Περιλαμβάνονται οι Επιχειρήσεις εντός της Περιοχής  Παρέμβασης & εκατέρωθεν των παραπάνω οδών. 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στη Δράση όταν πληροί τους εξής όρους: 

➢ Να έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως και την 31/5/2022. 

➢ Να λειτουργούν με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης. 

➢ Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή 

παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Λάρισας. 

➢ Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. 

➢ Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία. 

➢ Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση 

αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε 

τρόπο από τρίτο (συστέγαση), ή ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). 

➢ Να διαθέτουν ή να αιτούνται χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας των ΑμΕΑ 

και να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης / επένδυσης θα μεριμνήσουν για της 

κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και .τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αυτές 



 

  

  

➢ Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ελάχιστος δυνατός προϋπολογισμός : 5.000,00€ 
Μέγιστος δυνατός προϋπολογισμός : 15.000,00€ 
 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS). 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις που εμπεριέχονται σε τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις 
βασικούς άξονες: Πράσινες Επενδύσεις, Τεχνολογικές Επενδύσεις, Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα, Επενδύσεις στην 
Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ. 
 

 

Κατηγορία Δαπάνης Υποκατηγορία Δαπάνης 

1. Δαπάνες για Κτιριακές και Περιβάλλοντα Χώρο 

1.1 Πράσινες Επενδύσεις: Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων 
στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης 

1.2 Πράσινες Επενδύσεις: Προμήθεια γλαστρών και 
καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της 
επιχείρησης 

1.3 Πράσινες Επενδύσεις: Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με 
περιβαλλοντικό φωτισμό (LED) 

1.4 Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ: Κατασκευή 
ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ 

1.5 Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ: Κατασκευή 
τουαλέτας ΑμΕΑ 

1.6 Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ: Προμήθεια 
αναβατορίου/ράμπας για ΑμΕΑ 

1.7 Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα: Τοποθέτηση θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της 
επιχείρησης 

2. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός  

2.1 Μηχανήματα – εξοπλισμός  

2.1.1 Πράσινες Επενδύσεις: Προμήθεια συστήματος  
 διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής  
2.1.2 Πράσινες Επενδύσεις: Προμήθεια μηχανημάτων 
 συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών  
2.1.3 Τεχνολογικές Επενδύσεις: Προμήθεια σταθμού φόρτισης 
 πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ.) στον 
 ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης  

2.2 Μεταφορικά Μέσα  

2.2.1  Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα: Αγορά ηλεκτρικού 
 ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων 
 της επιχείρησης  
2.2.2 Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα: Αγορά ηλεκτρικού 
 πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της 
 επιχείρησης 

3. Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού  

3.1 Λογισμικό  

3.1.1 Τεχνολογικές Επενδύσεις: Εφαρμογή παρακολούθησης 
 αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές  

3.1.2 Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ: 



 

  

  

 Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ  

3.2  Υπηρεσίες (SaaS) mobile εφαρμογών  

3.2.1 Τεχνολογικές Επενδύσεις: Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας 
 (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των 
 πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών)  

3.2.2 Τεχνολογικές Επενδύσεις: Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) 
 mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση 
 των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση  

3.2.3 Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ: Αγορά 
 Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση 
 των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ  

3.3 Υπηρεσίες  

3.3.1 Τεχνολογικές Επενδύσεις: Παροχή internet για ένα έτος 
 (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση) 

4. Λοιπές Υπηρεσίες 

4.1 Πράσινες Επενδύσεις: Ετήσια Συνδρομή για τη συλλογή 
 των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά 
 παραγγελία 

 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 7/3/2023.  
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η συγκριτική.  
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών Αιτήσεων: 27/03/2023 και ώρα 12:00 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2108020555 ή μέσω e-mail στο 
info@hbi.gr. 
 


