INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.27 14:31:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΠ9Α7ΛΡ-Ω8Ρ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία: 27-09-2019
Α.Π.: 3527

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων
για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Τον Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
την περίοδο 01-09-2019 έως και 31-12-2023.
5. Την

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθ.

32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015

(ΦΕΚ

713/Β΄/24-4-2015)

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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, όπως ισχύει.
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8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.
9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2016/C 262/01).
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
12. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
13. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση
Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) 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”», όπως ισχύει.
14. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014, όπως ισχύει.
15. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
16. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).
17. Τη με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την από 24-06-2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020,
με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του εντύπου εξειδίκευσης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, και ειδικότερα ως προς
ορισμένες Δράσεις του Άξονα 1.
19. Τη με αρ. πρωτ. 3282/14-11-2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας
2014-2020 περί Έγκρισης της 15ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης
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Εξειδίκευσης Δράσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, και ειδικότερα δράσεων του Άξονα
Προτεραιότητας 1.
20. Την με αρ. πρ. 656/25-02-2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας
2014-2020 περί Έγκρισης της 16ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση των κριτηρίων της δράσης
που αφορά στην παρούσα.
21. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και
προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον αφορά στη
διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
22. Την υπ’ αριθμ. 603/21-02-2019 (ΦΕΚ 828 Β 2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την
οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως
Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.
23. Το με αριθ. 45291/ΕΥΚΕ 756/23-04-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ περί σύμφωνης γνώμης για την υπόψη Πρόσκληση.
24. Το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Ν.4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1
του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) και ισχύει σήμερα.
25. Την με αρ. πρωτ. 1245/08-04-2019 Απόφαση της Υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10
παράγραφος 8 της Υ.Α. αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018).
26. Την με αρ. πρ. 1537/24-04-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την
αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρ. 2914/26-08-2019 απόφαση και ισχύει.
27. Το με αρ. πρ. 2636/18-09-2019 (ΕΥΔ: 3414/23-09-2019) έγγραφο της ΔΙΑΠ Περ. Θεσσαλίας, ΕΦ
της δράσης, για την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της
υπόψη Πρόσκλησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την 2η τροποποίηση της με αρ. πρ. 1537/24-04-2019 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών - “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων
και ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) την 31/10/2019
ώρα 15:00.
2. Η παρούσα Απόφαση Τροποποίησης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί
στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
www.thessalia-espa.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr
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3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρ. 1537/24-04-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών - “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
4. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση
Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

Περιφέρειας

Θεσσαλίας,

Παπαναστασίου

και

Κουμουνδούρου –Διοικητήριο - Λάρισα, στο γραφείο ενημέρωσης,
στα τηλέφωνα:
2413-506.327
2413-506.325
24413-54.920

2413-506.303
2413-506.326
24213-52.484

2413-506.304
24310-46.137
24213-52.473

και στο URL: www.thessaly.gov.gr
Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diapefd@thessaly.gov.gr
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK
(γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες
γραφείου 09:00-17:00).
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ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοποιήσεις:
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης :


Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ



Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων



Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής



Ε.Υ. ΟΠΣ



Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων



Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Περιφέρεια Θεσσαλίας :


Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας



Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Εσωτ. Διανομή:
Μονάδες Α΄, Γ΄, Β2, Β1
Προϊστάμενος ΕΥΔ
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