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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 

Δελτίο Τύπου 

Ενίσχυση των Επιχειρήσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας με συνολικό προϋπολογισμό 3,8 εκ. ευρώ 

 

«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) της Δυτικής Ελλάδας» είναι ο τίτλος της  δράσης που αφορά τη στήριξη 

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της 

περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία 

κλπ). 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 

δικαιούχου μπορεί να κυμαίνεται από 150.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η 

συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Η δημόσια δαπάνη 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.  

Σύμφωνα με την προκήρυξη υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με την ποσόστωση ανά κατηγορία για τις επιχειρήσεις, 

που διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΒΑΑ Δήμου Πατρέων και ΒΑΑ Δήμου 

Αγρινίου). 

Η δράση που προκηρύχθηκε διαμορφώθηκε έπειτα από σχετική διαβούλευση με 

ορίζοντα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, αλλά και τη μετάβασή τους στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 

την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 
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Στόχοι της δράσης είναι 

• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών 

• η στήριξη της απασχόλησης, μέσω της στήριξης των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας ή και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, 

εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας. 

• η στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. 

• η ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται 

το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική 

ημερομηνία 02 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Η αξιολόγηση και η 

παρακολούθηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ 

(Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, 

Ηπείρου & Ιονίων Νήσων). 


