ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΏΝ & ΜΙΚΡΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΈΕΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

78.000.000,00€ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και
πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

07/04/2016 – 20/05/2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων
προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να
στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
ΌΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

15.000 €

200.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΤΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ) (%)
% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

40%

50% ΤΟΥΛΑΧΙΤΟ 1 ΕΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Α1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Α2. Νέες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Β. Διαθέτουν μέχρι 31/12/15 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστο επιλκέξιμο ΚΑΔ
Γ. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο , εφόσον αυτό είναι
διαφορετικός από τους ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:
ü

να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το
επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑ∆, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία η επιχείρηση υποχρεούται να
προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται της
απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση

ü

να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο
Περιφέρεια.
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ü

να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση,
Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

ü

να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,

ü

να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ü

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

ü

να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/
επένδυσης θα μεριμνήσει 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

ü

να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

ü

το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης.

ü

να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ü

να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

ü

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία

επιχείρηση,

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία 3ετία
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α) ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

40%

Β) ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
90%

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Δ) ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3

ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 100.000€
Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
100%

Β) ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΤΗΤΑΣ

4

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ 24.000€ (12.000€/1ΕΜΕ)
40%

Α) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Β) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ με διάρκεια ισχύος, μέχρι την
παραλαβή του έργου.
Β) Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Δύο το πολύ) από πλευράς δικαιούχου
και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέσω διοικητική επαλήθευσης, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των
επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος. Τα αιτήματα υποβάλλονται από την υλοποίηση του
30% και ως το 80%.
Γ) Αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το
ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και
καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.
Υφιστάμενες
επιχειρήσεις
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Συντελεστής
στάθμισης
ομάδας
κριτηρίων

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

1 Συνάφεια Επενδυτικού
Σχεδίου της Επιχείρησης με
τη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης RIS 3 της
Περιφέρειας.

10%

2 Αγορές- στόχοι της
Επιχείρησης
3
Μεταβολές
στην
απασχόληση
4 Μέση αύξηση ΚΕ
τελευταίας τριετίας
Α.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

15%
15%

5 Επενδυτική πολιτική
6 Η Επιχείρηση διαθέτει
κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας
7
Οργάνωση
επιχείρησης

της

1
Περιγραφή
του
Επενδυτικού Σχεδίου
2. Αντικείμενο επενδυτικού
σχεδίου
3 Προβλέψεις Εσόδων-

Συντελεστής
στάθμισης
ομάδας
κριτηρίων

1
Συνάφεια
Επενδυτικού
Σχεδίου
της Επιχείρησης με τη
στρατηγική
έξυπνης
εξειδίκευσης RIS 3 της
Περιφέρειας.
2 Αγορές- στόχοι της
Επιχείρησης
3
Απασχόληση
τελευταίου έτους

Συντελεστής
στάθμισης
κριτηρίου

10%

15%
10%

4 Επενδυτική πολιτική

10%

10%

5 Η Επιχείρηση διαθέτει
κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας

15%

10%

6
Οργάνωση
επιχείρησης

10%

15%

20%
40%

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

15%

40%

8 ∆ιακρίσεις/ Βραβεύσεις
της
Επιχείρησης
σε
Ευρωπαϊκούς & ∆ιεθνείς
διαγωνισμούς
υφιστάμενες

Β.
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

Συντελεστής
στάθμισης
κριτηρίου

Νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις

20%
20%

40%

της

7
Συνάφεια
Επαγγελματικής
Εμπειρίας
Εταίρου/Εταίρων με το
επενδυτικό σχέδιο
8
∆ιακρίσεις/
Βραβεύσεις
της
Επιχείρησης
σε
Ευρωπαϊκούς και
∆ιεθνείς διαγωνισμούς
υφιστάμενες
1
Περιγραφή
του
Επενδυτικού Σχεδίου
2.
Αντικείμενο
επενδυτικού σχεδίου
3 Προβλέψεις Εσόδων-

20%

10%

10%

20%
40%

20%
20%
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Εξόδων της επιχείρησης
4
Ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης

10%

5 Βαθμός πρωτοτυπίας
επενδυτικού σχεδίου
6 Ενέργειες προώθησης
προϊόντος / υπηρεσίας
Γ.
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ

20%
10%

1.
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης
του
επιχειρηματικού σχεδίου
2
Απαιτήσεις
Αδειοδότησης

30%

20%

3 Προοπτικές πωλήσεων
των
προϊόντων/
υπηρεσιών
του
επενδυτικού σχεδίου

20%

50%

Εξόδων της επιχείρησης
4
Ολοκληρωμένος
χαρακτήρας
της
επένδυσης
5 Βαθμός πρωτοτυπίας
επενδυτικού σχεδίου
6 Ενέργειες προώθησης
προϊόντος / υπηρεσίας
1
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης
του
επιχειρηματικού
σχεδίου
2
Απαιτήσεις
Αδειοδότησης
3:
Προοπτικές
πωλήσεων
των
προϊόντων/ υπηρεσιών
του
επενδυτικού
σχεδίου

10%
20%
10%

30%

20%

20%

50%

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100βαθμοί και προκύπτει από τον τύπο Σ=[(Α x 40%) + (Bx
40%) +(Γ x 20%)] x 10

DEFINE SOLUTIONS LTD
ΔΡΟΣΙΝΗ 10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
www.define.gr
ΤΗΛ.:ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 211 010 4013 ΕΠΙΛΟΓΗ 3
EMAIL ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ: espa@define.gr
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΔΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
info@define.gr
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