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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΣ INTERREG V-A
«ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»
Διεύθυνση: Κτίριο Zeda, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,
57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Θεσσαλονίκη, 21.12.2018
Αρ. πρωτ.: 302715/ΥΔ6881
ΑΔΑ:

Θέμα: 5η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014 , προς
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για
προγράμματα συνεργασίας,
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της
Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει,
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 352/1 της
24.12.2013), σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
6. Τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
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του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,
Την υπ’ αριθ. C(2015)6283/09.09.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του
Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V – A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» (CCI: 2014TC16RFCB022)
όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά δυνάμει της C (2016) 8708/13.12.2016,
Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο
άρθρο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005),
Την αριθμ. 91589/ 4.9.2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο
Γιαννακίδη» (ΦΕΚ Β’ 3814/04.9.2018),
Το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’
160/29.8.2018),
Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ
5205/20.1.2018) αναφορικά με το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014,
Την υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 αναφορικά με την τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822/24.08.2015) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
Την κοινή υπουργική απόφαση 300488/ΥΔ1244/6.4.2016 (ΦΕΚ Β΄1099/19.4.2016) αναφορικά με το
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
Την υπουργική απόφαση 109283/ΕΥΘΥ1012/23.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2362/4.11.2015) αναφορικά με την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας,
Την υπ' αριθμ. 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας,Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015),
Το με αρ. πρωτ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.1.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει,
Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135250/19.12.2016 (ΑΔΑ:672Χ4653Ο7-Η6Ε) απόφαση ανάθεσης καθηκόντων
Προϊσταμένης στην ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κα Αγγελική
Μπουζιάνη,
Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»,
Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265 Α’/ 23.12.2014), όπως -τροποποιήθηκε και ισχύει,
Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 137769/EYKE2182/19-12-2018 έγγραφη έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων,
Τη ληφθείσα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας, κατά την 5η
συνεδρίασή της στην Ξάνθη την 4/12/2018, απόφαση σχετικά με την έγκριση της μεθοδολογίας και
των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης,
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όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο παρόν έγγραφο,
23. Το έγγραφο καθοδήγησης για τους διαχειριστικούς ελέγχους (Guidance on Management Verification)
που
διατίθεται
στον
διαδικτυακό
τόπο
του
Προγράμματος
Συνεργασίας
(http://www.interreg.gr/images/news-en/GRBG/031210/Guidance%20on%20managment%20verification%20OP%20Greece%20Bulgaria.zip).
Αποφασίζουμε:
1. Το άνοιγμα της 5ης Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»
που αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και συμβάλλοντας στον
Ειδικό Στόχο 2 του Προγράμματος «Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ «Βελτίωση της ικανότητας
των ΜΜΕ για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές, σκοπός του οποίου είναι η τόνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή
μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.
2. Η συνολική ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ,
που αναλύεται σε 8.500.000 ευρώ από κονδύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000 ευρώ από την Εθνική
Συνεισφορά της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η παρούσα Πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά
από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ιnterreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», Άξονας
Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή», Ειδικός Στόχος 2
«Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».
3. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση κάθε επένδυσης επιχορηγούμενης από την παρούσα Πρόσκληση
ανέρχεται στα τρία (3) έτη. Η ημερομηνία έναρξης κάθε επενδυτικού έργου προσδιορίζεται στην
εκάστοτε αίτηση του δικαιούχου, δεν μπορεί ωστόσο να ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της
δημοσιεύσεως της Πρόσκλησης, ενώ η ημερομηνία ολοκλήρωσής του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης.
4. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση ανά πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και η μέγιστη στις 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ο
τελικός δικαιούχος επιλέξει να πραγματοποιήσει επένδυση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του
ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό δεν επιχορηγείται και καλύπτεται
αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, παρόλο που αντικείμενο της αξιολόγησης και παρακολούθησης
αποτελεί το σύνολο της επένδυσης.
5. Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις (οι όροι ισχύουν τόσο για την
επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση όσο και για τη Δικαιούχο Επιχείρηση του Έργου) που
περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Ειδίκευση»
της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση
αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό, την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες,
τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία, όπως καθορίζονται από τους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ
(NACE). Η κύρια δραστηριότητα των επιλέξιμων επιχειρήσεων πρέπει να υπάγεται στους
καθορισμένους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ (NACE) πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
6. Κάθε επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (Κύρια Δικαιούχος Επιχείρηση) που υποβάλλει πρόταση έργου
οφείλει να συμπεριλάβει στην πρότασή του έναν ακόμη επιλέξιμο δυνητικό δικαιούχο (Δικαιούχος
Επιχείρηση του Έργου) προερχόμενο από την άλλη συμμετέχουσα χώρα, με τον οποίο - σύμφωνα με το
Άρθρο 12, παράγραφος 4 του κανονισμού 1299/2013 - θα συνεργαστεί υπό κάποια ιδιότητα στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου . Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα
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συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση συμμετέχει σε περισσότερες από
μία προτάσεις, όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.
7. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. Η Πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από
15.2.2019 έως 15.4.2019. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15.4.2019 ώρα 14:00. Μετά το
πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα δέχεται άλλες
αιτήσεις. Συγχρόνως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που δεν έχουν υποβληθεί μέσω του ΠΣΚΕ,
πρέπει να κατατεθούν (διά χειρός ή μέσω ταχυδρομείου) σε έντυπη μορφή στη Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, το αργότερο μέχρι την εκπνοή
της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παρούσα Πρόσκληση (15.4.2019).
8. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας δημοσιεύει τα συγκεντρωτικά στοιχεία κάθε
εγκεκριμένου έργου στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Συνεργασίας http://www.greecebulgaria.eu/ .Οι απορριφθείσες αιτήσεις δεν δημοσιεύονται.
9. Η 5η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» θα δημοσιευτεί στον
διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Συνεργασίας http://www.greece-bulgaria.eu/, στον διαδικτυακό
τόπο της Διαχειριστικής Αρχής www.interreg.gr και στον διαδικτυακό τόπο www.espa.gr. Επίσης η
Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας www.mrrb.government.bg.
10. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση σε δυνητικούς δικαιούχους παρέχουν οι εξής:


Κοινή Γραμματεία, τηλ.: +30 2310 469 695, jts_grbg@mou.gr



Διαχειριστική Αρχή, τηλ.: +30 2310 469 650, interreg@mou.gr



Βουλγαρική Εθνική Αρχή, τηλ.: +359 2 940 5592, na-gr-bg@mrrb.government.bg

Τα ερωτήματα υποβάλλονται μόνον εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τεχνικά θέματα, οι
δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), τηλ: 210-7787940,
support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ευστάθιος Γιαννακίδης

Συνημμένα:


ης

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο της 5 Πρόσκλησης

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη
 Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, κας Ε. Φωτονιάτα
 Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ, κα Α. Μπουζιάνη (ηλεκτρονικά)
 Μονάδα Β1 Διαχείρισης-Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου – Μαύρης Θάλασσας και
Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
 Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
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