ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

10.000.000,00 € (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

Από 18/02/2020 έως τις 27/05/2020
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Δράση 3δ.5-6.1 αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων. Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής
προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:
• στον αγροδιατροφικό τομέα,
• στον τομέα Τουρισμού - Πολιτισμού,
• στον τομέα Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
• στον τομέα Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
• στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
• στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).
ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

60.000€

800.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΤΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ποσοστό ενίσχυσης
Άρθρο Κανονισμού 651/2014

Μικρές και Πολύ Μικρές

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
«Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»

έως 55%

έως 45%

«Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»

έως 50%

«Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»

έως 50%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι της Δράσης:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες:
✓

έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018

✓

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

✓

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως
ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

✓

Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει
αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
✓

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (π.χ. δημιουργία υποκαταστήματος, μεταφορά έδρας κ.λπ.), μέχρι την καταβολή
οποιασδήποτε ενίσχυσης (προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής)..

✓

Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

✓

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

✓

Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου

✓

Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το
έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου
καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

A/A

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α

1

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
•
•
•
•
•

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών (εκτός αυτών που
είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προ-κειμένου να εκδοθεί άδεια
λειτουργίας)
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

τουλάχιστον 80%

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
2

•
•

Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες μελετών - συμβουλευτικής.

έως 30.000 €

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Οι δαπάνες δεν θα ξεπερνούν:

3

•

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

α) τις 3.000 € ανά έκθεση για
συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις
που γίνονται στην Ελλάδα,
β) τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή
σε επαγγελματικές εκθέσεις που
γίνονται στο εξωτερικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

MAX

MIN

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. ποσοστό εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής > ή =
60% ο βαθμός του κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο:
Β1

Εξασφάλιση
σχεδίου

ιδιωτικής

συμμετοχής

επενδυτικού

30

0

Βαθμός = 30 x Ποσοστό εξασφάλισης ιδιωτικής
συμμετοχής
ΙΙ. ποσοστό εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής είναι
< 60% = 0 και η πρόταση απορρίπτεται
Ι. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη
ή ίση με -1, Βαθμός = 0
ΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 1, Βαθμός = 10 (μέγιστος)

Β2

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών

10

0

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι
μεγαλύτερη από -1 και μικρότερη από 1, ο βαθμός
υπολογίζεται από τον τύπο:
Βαθμός = 5 x (Ρυθμός μεταβολής Κ.Ε. + 1)
ΙV. Στην περίπτωση που o K.E. 2017 ή/και 2018 είναι
αρνητικός αριθμός, Βαθμός = 0
Ι. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη
ή ίση από 0, Βαθμός = 0
ΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 0,5, Βαθμός = 10 (μέγιστος)

Β3

Μέσος όρος κερδών προ φόρων και αποσβέσεων προς
τον Κ.Ε. κατά τη 2ετία 2017-2018

10

0

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι
μεγαλύτερη από 0 και μικρότερη από 0,5 ο βαθμός
υπολογίζεται από τον τύπο:
Βαθμός = 10 x (Μέσος όρος κερδών προς Κ.Ε. κατά τη
2ετία 2017-2018)
ΙV. Στην περίπτωση που o K.E. 2017 ή/και 2018 είναι
αρνητικός αριθμός, Βαθμός = 0
Ι. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη
ή ίση από 0, Βαθμός = 0

Β4

Κάλυψης επένδυσης από κέρδη προ φόρων και
αποσβέσεων

10

0

ΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι
μεγαλύτερη από 1, Βαθμός = 10 (μέγιστος)
ΙΙΙ. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι
μεγαλύτερη από 0 και μικρότερη από 1, ο βαθμός
υπολογίζεται από τον τύπο:
Βαθμός = 10 x Κάλυψη επένδυσης από κέρδη

Β5

Το επενδυτικό σχέδιο
Περιφερειακής RIS3

αφορά

σε

τομείς

της

ΚΑΔ RIS3 = 10 βαθμοί
10

0

Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται ο ελάχιστος βαθμός
μηδέν (0).
1. Να εισάγει την εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς
βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής; Εάν ναι το
επιχειρηματικό σχέδιο βαθμολογείται με 5 βαθμούς.

Β6

Καινοτομικός χαρακτήρας επενδυτικού σχεδίου

15

0

2. Να αναπτύξει και να παράξει νέα προϊόντα ή/και
υπηρεσιες για την επιχείρηση; Εάν ναι το επιχειρηματικό
σχέδιο βαθμολογείται με 10 βαθμούς.
3. Εισάγει νέα καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσιες στην
αγορά; Εάν ναι το επιχειρηματικό σχέδιο βαθμολογείται
με 15 βαθμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β7

Αρτιότητα και πληρότητα επενδυτικού σχεδίου

15

0
Για να θεωρηθεί παραδεκτή μια πρόταση δεν θα πρέπει:

Σύνολο

100

0

Α) να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη των
50 μονάδων και
Β) να συγκεντρώσει στο Κριτήριο 7 «Αρτιότητα και
πληρότητα επενδυτικού σχεδίου» βαθμολογία μικρότερη
των 5 μονάδων

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
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και
η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση
Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Γ) Αποπληρωμή
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της
Πράξης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια
χρηματοδότηση. στο αίτημα χρηματοδότησης αυτής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
DEFINE SOLUTIONS LTD
ΔΡΟΣΙΝΗ 10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
www.define.gr, www.espasolutions.gr
ΤΗΛ.:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 211 010 4013
E-MAIL ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ: espa@define.gr
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

