
 O Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινάει την λειτουργία του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Τα γραφεία του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας χωροθετουνται στις πόλεις της Πάτρας, του
Αγρινίου και του Πύργου. 
Οι αρμόδιοι Σύμβουλοι θα υποδεχθούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρέχοντας δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και
ενημερωτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Αγρίνιο: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ: 26410 20452, e-mail: info@pde-mse.gr, agrinio@pde-mse.gr
Πάτρα: Αθηνών & Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 26223, Τηλ: 2610 454046, e-mail: info@pde-mse.gr, patra@pde-mse.gr
Πύργος: Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην Πατρών 59), Τ.Κ 27131, Τηλ: 26210 26071
e-mail: info@pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr

Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα
πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης,
των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών.
Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες
όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών
προβολής και δικτύωσης χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της EE.

Περίοδος υποβολής: από 14/7/2021 έως 28/9/2021 (ώρα 15:00)

Προϋπολογισμός: € 2.000.000 

Κατανομή ανά κατηγορία φορέων ΚΑΛΟ ως εξής:

   •  50% για τους υπό σύσταση φορείς ΚΑΛΟ  •  50% για τους υφιστάμενους φορείς ΚΑΛΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων
Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες
περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης
ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη
διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων
εργασίας.
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Δικαιούχοι
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν
αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Περίοδος Υποβολής 
από 31/5/2021 έως 12/10/2021 (ώρα 17:00)
Η επιχορήγηση, έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για
την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους
λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση
χρηματοδότησής της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα newsletter του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας πατήστε unsubscribe.  
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