ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

4.000.000,00 € (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

Από 11/07/2019, έως 01/11/2019
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 02/07/2019.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην
παραγωγική τους διαδικασία.
Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης, είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους
στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής
οργάνωσης με χρήση σύγχρονων εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το
περιβάλλον υπηρεσιών.
ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Μεταποίηση (ΚΑΔ 10-33): Υφιστάμενες Επιχ. 7.000€ / Νέες Επιχ. 5.000€

Μεταποίηση (ΚΑΔ 10-33): Υφιστάμενες Επιχ. 200.000€ / Νέες Επιχ. 150.000€

Τουρισμός (ΚΑΔ 55): Υφιστάμενες & Νέες Επιχ. 3.000€

Τουρισμός (ΚΑΔ 55): Υφιστάμενες Επιχ. 80.000€ / Νέες Επιχ. 70.000€

Λοιπές δραστηριότητες: Υφιστάμενες & Νέες Επιχ. 3.000€

Λοιπές δραστηριότητες: Υφιστάμενες Επιχ. 50.000€ / Νέες Επιχ. 40.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημόσια Επιχορήγηση (%)

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

65%

Νέες Επιχειρήσεις

70%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι της Δράσης:
Δικαιούχοι, που δύνανται της Δράσης, είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο
πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει:
- Να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων.
- Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (02/07/2019), που
είναι επιλέξιμοι στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης.
- Για τις ανάγκες της Δράσης, ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης, νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή
αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr.
- Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την
υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας
πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει
εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
- Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση [ΚΟΙΝΣΕΠ] του Ν.
4430/2016, όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.
- Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
- Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία,
διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε
περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
- Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
- 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 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 δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα
υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
- Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις (ετήσιες) διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31/12/2017, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους
ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης έχοντας κλείσει το πολύ μια (1) πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση έως τις 31/12/2017 (νέες επιχειρήσεις).
- Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα Δράση.
- Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την
παρούσα προκήρυξη.
- Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες
υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές
όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά
σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
- Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει αποπληρώσει το δάνειο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί.
- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση),
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν
από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
- Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 39 & 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
- Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση, πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
Προμήθεια εφαρμογών νέου τυποποιημένου λογισμικού.
Περιλαμβάνονται:
•
Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
•
Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των
επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, κ.α.)
•
Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM,
HRMS κ.λπ.)
•
Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
•
Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων
(Front Office – Point of Sales)
•
Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
•
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες
•
Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
•
Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel
Management)
•
Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των
ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
•
Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της
επένδυσης.
1.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο
προμήθειας - δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής).
1.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης
προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό
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2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού.
Περιλαμβάνονται:
•
Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
•
Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων
υπηρεσιών
•
Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
•
Συστήματα ελέγχου χώρου
•
Συστήματα ασφαλείας
•
Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης
Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις τεχνολογίες πληροφορικής.
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και
εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

έως 80%
Δαπάνες των κατηγοριών 1.2 & 1.3
μπορούν να ανέρχονται συνολικά έως
το 20% του αντίστοιχου
προμηθευόμενου λογισμικού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

έως 80%
Δαπάνες της Κατηγορίας 2.2, μπορούν
να ανέρχονται συνολικά έως 20% του
αντίστοιχου προμηθευόμενου
συστήματος
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3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας
3.2 Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
3.3 Δημιουργία e-shop
3.4 Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop

4

4.1 Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops, tablets κ.α.)
4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)
4.3 Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)
4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός [cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί
ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs),
κ.λπ.]
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5.1 Υπηρεσίες Digital marketing, όπως google ads, facebook ads, Instagram ads,
youtube, email marketing, newsletter campaign, κ.λπ. (έως 15%)
5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης (έως 15%)
5.3 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (έως 10%)
5.4 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 15% και όχι άνω των
2.500€)

έως 2.500€ για την ιστοσελίδα & έως
4.000€ για το ηλ. κατάστημα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)

έως 90%

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (διάρκεια ως την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου)

έως 30%

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
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Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ
(χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕΔ)

έως 15% και έως 12.000€ ανά ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. κριτηρίων, σε τρία στάδια .
ΣΤΑΔΙΟ Α: ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής:
1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση.
2. Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης.
3. Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
4. Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις
της πρόσκλησης.
5. Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων.
6. Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου ή άλλων αρμοδίων οργάνων.
7. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013.
8. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Ο έλεγχος των σταδίων Α και Β απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.
ΣΤΑΔΙΟ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Στο στάδιο αυτό αξιολογείται και βαθμολογείται το επενδυτικό σχέδιο, ανά ομάδα κριτηρίων με διακριτό συντελεστή στάθμισης.
Η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από τον βαθμό
αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισής του. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας
κριτηρίων επί τον συντελεστή στάθμισής της και πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα. Οι ομάδες κριτηρίων είναι οι εξής:
1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Υφιστάμενη Κατάσταση της Επιχείρησης (συντελεστής στάθμισης 30 %)
1. Συνάφεια της επιλέξιμης δραστηριότητας της Επιχείρησης (ΚΑΔ επένδυσης) με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Μεταβολή Κύκλου Εργασιών τελευταίας διετίας/ τριετίας (μόνο για υφιστάμενες).
3. Μεταβολή στην απασχόληση τελευταίας διετίας/ τριετίας (μόνο για υφιστάμενες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4. Εμπειρία εταίρου/ εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (μόνο για νέες).
5. Συνάφεια τίτλου σπουδών επιχειρηματία/εταίρου/εταίρων/μετόχων με τον ΚΑΔ της επένδυσης (μόνο για νέες).
2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Περιγραφή και στόχοι Επενδυτικού Σχεδίου (συντελεστής στάθμισης 40 %)
1. Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου
2. Στόχευση Επενδυτικού Σχεδίου
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Ρεαλιστικότητα και Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (συντελεστής στάθμισης 30 %)
1. Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού - Τεκμηρίωση δαπανών
2. Επάρκεια κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
3. Χρονοδιάγραμμα εργασιών ρηματοδότησης αυτής.
Για να θεωρηθεί επιτυχής μία πράξη, θα πρέπει να έχει λάβει θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια των Σταδίων Α και Β, καθώς και συνολική βαθμολογία στο Στάδιο Γ
μεγαλύτερη από 50,00.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο
δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
εκδίδεται υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦ να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από
δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.
Β) Ενδιάμεση/ες καταβολή/ες
Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών δύναται να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% και έως το 80% του
επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και μόνο σε περίπτωση που ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερος από 10.000 €.
Γ) Αποπληρωμή
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική
ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης. Έχει ως στόχο την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, την οριστικοποίηση του
τελικού προϋπολογισμού του έργου και της αντίστοιχης δημόσιας χρηματοδότησης και την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων της Απόφασης
ένταξης. στο αίτημα χρηματοδότησης αυτής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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