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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
ΔΡΑΣΗ 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση
των δραστηριοτήτων τους.
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική
ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν
τον κλάδο της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των
κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως
υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜμΕ. Η
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική οραματική επιλογή που συμβάλει
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές
που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση
του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης .
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι
ακόλουθες:
Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που αναφέρονται στο Παράρτημα,

1

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες
δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /
εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,
να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν
προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και
ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή
επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση,
έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού
διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει
αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα
επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,
Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν
ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή
δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν
πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της
αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.100.000 €, που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ο προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση μπορεί να ανέρχεται μέχρι 200.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικό
Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
Μελέτες
Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
4.

Προβολή - Προώθηση – Δικτύωση
Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
Συμμετοχή σε εκθέσεις

5.

Λειτουργικές δαπάνες
Επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού απαραίτητο για τους σκοπούς του
επιχειρηματικού πλάνου
Εκπαίδευση υφιστάμενου αλλά και νέου προσωπικού απαραίτητη για τους σκοπούς του επιχειρηματικού
πλάνου

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημ ερο μ η νία υ πο βολής τ ης αίτ ησης χ ρηματ ο δότ ησης .
Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί Προδημοσίευση.
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων

50%

έως 20%

2. Δαπάνες μηχανημάτων /εξοπλισμού

60%

έως 30%

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

60%

έως 50%

4. Προβολή - Προώθηση

60%

έως 40%

80%

Από 40% έως 60%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

5. Λειτουργικές δαπάνες (ΕΚΤ)
5.1 Επιδότηση μισθολογικού κόστους
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

5.2 Εκπαίδευση προσωπικού

60%

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης με
βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η
διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά
στην Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι
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κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να
επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα
απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην
Πρόσκληση του Προγράμματος και ενδεικτικά θα είναι:
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.1 Εξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση της τελευταία τριετίας /διετίας (για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)
Α.2 Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία ή διετία
Α.3 Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης
Α.4 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της επιχείρησης
Α.5 Μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)
την τελευταία τριετία ή διετία
Α.6 Υφιστάμενη διεθνής παρουσία της επιχείρησης
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
B.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου
Β.2 Ρεαλιστικότατα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών
Β.3 Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας
Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Γ.1 Ρεαλιστικότατα Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
Γ.2 Απαιτήσεις Αδειοδότησης / Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
Γ.3 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του
Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να
τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.
Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα
αναρτηθούν
στις
ιστοσελίδες
της
ΕΥΔ
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
www.dytikiellada.gr,
www.pde.gov.gr/ependyseis και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα
μήνα.
E-mail επικοινωνίας: dap@pde.gov.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Καρπέτας Προϊστάμενος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δ/νσης
Αναπτυξιακού προγραμματισμού ΠΔΕ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613613600
Γραφείο Ενημέρωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής
(Ισόγειο), τηλ 2613613645-6

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας

Απόστολος Κατσιφάρας

Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιλέξιμοι Κωδικοί ΚΑΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ NACE

NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ

Α) ΠΙΝ ΑΚΑΣ ΕΠΙΛ ΕΞΙ ΜΩΝ ΚΛ ΑΔΩ Ν

Βιομηχανία τροφίμων.
Παραγωγή παγωτών
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ·
εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων
του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού
και φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει
υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει
υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν
μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες
συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων,
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή
μάτε

10
10.52
10.71
10.72

10.73
10.82
10.83
10.83.12

10.83.13

10.83.14

10.83.1
5

Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών και ζωμών και
παρασκευασμάτων τους

10.84
10.86
10.89.11
10.89.13.01
11
11.01.1
11.05
11.07
13
14

15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
Βιομηχανία Ποτών
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών
ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών
σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
και υποδημάτων.
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ΔΡΑΣΤΗ-
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ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ NACE

NACE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων
από χαρτί.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και
εικόνας ή μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες.
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά
ορυκτά.
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

16
17

18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

29
30
31
32
41
42
43
58
61
61.1
61.2
61.3

62.0
62.01
62.02.3
62.02.30
62.02.30.02
62.02.30.04
62.03
62.03.1

Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
Εκδοτικές Δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων.
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες
της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες
της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου
λογισμικού εφαρμογών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

62.03.12

62.09
62.09.2
62.09.20
63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
63.11

63.11.1
63.11.11
63.11.11.01
63.11.11.02
63.11.11.03
63.11.11.04
63.11.13
63.12
63.12.1
63.12.10
71

Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

71.20

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

73.11.11
73.11.11.01
73.11.11.02
73.11.11.03
73.11.11.04
73.11.11.05
74

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και
παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της
πληροφορίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δικτυακές πύλες (web portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web
portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web
portals)
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων
γενικά (πανό) και επιγραφών
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων
σε εφημερίδες και περιοδικά
Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής)
διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
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74.10.1
74.10.11
74.10.12
74.10.19
74.10.2
74.10.20
82.92
82.92.10.05

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων,
βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες
εξειδικευμένου σχεδιασμού
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που
ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις).
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας
εμπορευμάτων

Ότι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο
πρόγραμμα.
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