
 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σας 
ενημερώνει για τις υφιστάμενες δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας καθώς και τις ημερίδες που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Υφιστάμενες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για τις υφιστάμενες δράσεις ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Μηχανισμού είναι διαθέσιμοι να σας 
υποστηρίξουν στην υποβολή της αίτησής σας εντελώς δωρεάν. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
στήριξης υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) εκπνέει την επόμενη 
εβδομάδα (19/11) και το πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου από 
επιχειρήσεις εστίασης και παροχής καταλυμάτων στο τέλος του έτους. Το πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» 
που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εκπνέει στις 22/11 για την Π.Ε. Ηλείας, στις 
10/12 για την Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και στις 15/12 για την Π.Ε. Αχαΐας.

1) Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 
στη Δυτική Ελλάδα

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει 
ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

H δράση στοχεύει:

 



• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

• Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν. 

Δικαιούχοι
Είναι νομικά πρόσωπα, που με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπληρώνουν την υποχρέωση ως φορέα Κ.ΑΛ.Ο. 
σύμφωνα με το Ν. 4430/2016 υποβάλλουν την πρόταση, και φέρουν την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
για την καλή εκτέλεση του έργου.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε 2 επιμέρους κατηγορίες:
   •  Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο.   •   Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Περίοδος υποβολής από 14/7/2021 έως 19/11/2021 (ώρα 15:00)    Προϋπολογισμός € 2.000.000 

Κατανομή ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ως εξής:
•  50% για τους υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο. •  50% για τους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

2) Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων του 
τουριστικού κλάδου, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της 
προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις 
να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις Εστίασης και τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι:

• 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
• 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας
• 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
• 55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.
• Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής 

δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Άλλες 
υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).

Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην 
προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5297


βιβλία της επιχείρησης.

Περίοδος Υποβολής (πανελλαδική εφαρμογή) από 4/1/2021 έως 31/12/2021 (ώρα 17:00)

Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας (50 εκατ. € για ΜΜΕ και 10 εκατ. € για μεγάλες). Η 
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από εθνικούς πόρους.

Επιδότηση
Μέχρι 100 € για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
για κάθε χώρο εστίασης/τουριστικό κατάλυμα με χώρο εστίασης: 5.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

3) Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020), αξιοποιώντας τους πόρους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ-CLLD) το 
ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, σε 
επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης.

Δικαιούχοι
Η πρόσκληση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού 
αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων που δραστηριοποιούνται ή που  θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 
και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και 
στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού,

• επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και λιανικού εμπορίου ιχθυηρών, 
• επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, και των 

υπηρεσιών.

Περίοδος Υποβολής
από 13/10/2021 έως 15/12/2021 (ώρα 15:00) για την Π.Ε. Αχαΐας
από 10/9/2021 έως 22/11/2021 (ώρα 15:00) για την Π.Ε. Ηλείας
από 3/9/2021 έως 10/12/2021 (ώρα 15:00) για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107


Προϋπολογισμός 
• €1.241.250 (Αχαΐας)  • €931.232 (Π.Ε. Ηλείας)  • €1.096.260 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)

Επιδότηση
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων 
δαπανών. Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης 
ύψους 50%, που δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της Πράξης.

Περιοχές Παρέμβασης

• Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Πατρέων για την Π.Ε. Αχαΐας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

• Δήμοι Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας, Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας - 
Κρεστένων για την Π.Ε. Ηλείας. 

• Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ξηρομέρου για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Οργάνωση ημερίδων από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Στα πλαίσια λειτουργίας του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Ανάδοχος 
θα προχωρήσει στην οργάνωση τριών (3) ημερίδων το προσεχές διάστημα, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και στον Πύργο με 
στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού και την προσέλκυση επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων προβλέπονται να υλοποιηθούν ως ακολούθως:
• η 1η ημερίδα του ΜΣΕ θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2021 στην Πάτρα

• η 2η ημερίδα του ΜΣΕ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στο Αγρίνιο

• η 3η ημερίδα του ΜΣΕ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2021 στον Πύργο

 

 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας & ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook  για να ενημερώνεστε πρώτοι για 
τις υπηρεσίες, τις μελέτες και τις εκδηλώσεις του Mηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω γραφεία: 

Γραφείο Αγρινίου: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ: 26410 20452, 
e-mail: info@pde-mse.gr, agrinio@pde-mse.gr
Γραφείο Πάτρας: Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 26223, Τηλ:2610 454046,
e-mail: info@pde-mse.gr, patra@pde-mse.gr

http://www.achaiasa.gr/index.php/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD/370-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-clld-leader-%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.anol.gr/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-sto-epicheirisiako-programma-alieia-thalassa-2014-2020/
http://www.aitoliki.gr/6453/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB
https://www.pde-mse.gr/
https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-262914792225968
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:agrinio@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:patra@pde-mse.gr


Γραφείο Πύργου: Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην Πατρών 59), Τ.Κ 27131, 
Τηλ: 26210 26071,e-mail: info@pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr

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