Νέα – Ανακοινώσεις
Ημερομηνία
28/06/2022

Ανακοίνωση
1ης τροποποίησης απόφασης έκδοσης αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων (Πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών ενστάσεων) στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την
αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”.

10/06/2022

Η Ευρώπη στην περιοχή μου (ΕUinMyRegion) 2022 – Διήμερο εκδηλώσεων στη Μυτιλήνη 18 & 19 Ιουνίου

06/06/2022
11/05/2022

Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
Έκδοση Αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων (Πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών ενστάσεων) στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και
νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”.

06/05/2022
15/04/2022
28/03/2022

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης του Μέτρου 16/Υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020”
Απόφαση έκδοσης Αποτελεσμάτων Εξέτασης Ενστάσεων και Συμπληρωματικών Πινάκων Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 9v.1 «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027

14/03/2022

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Μέτρου 16 /Υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

03/03/2022

Απόφαση επικύρωσης του συμπληρωματικού Πίνακα κατάταξης κατόπιν Αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2β «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον
εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ.ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)»

03/03/2022

Απόφαση επικύρωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2β «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing)»

15/02/2022

Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 9v.1 «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

05/01/2022

Πρόσκληση Μέτρου 16 /Υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

23/12/2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”

10/12/2021

Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”.
1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 2β «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων

24/11/2021

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ.
ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing»
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