ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η αναβάθµιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού των
υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων καθώς και η δηµιουργία νέων µεταποιητικών
επιχειρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν α) υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες µεταποιητικές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές (υπάρχει αναλυτικός
κατάλογος) που έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31.12.07, β) νέες επιχειρήσεις που
έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους µετά την 1.1.08, γ) υπό σύσταση επιχειρήσεις όπου τα φυσικά πρόσωπα
έχουν γεννηθεί πριν το 1992 και θα συστήσουν εταιρία. Οι υπαγόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
•
Να είναι εγκαταστηµένες στην ελληνική επικράτεια
•
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας
•
Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκατ. ευρώ
•
Να µην είναι προβληµατικές
•
Να µη λειτουργούν µε τη µέθοδο franchising
•
Να µην εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) ζηµίες προ φόρων και
αποσβέσεων
•
Να µην ανήκουν σε εξαιρούµενους κλάδους που εξαιρούνται ή σε περιοχές / κλάδους που
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (υπάρχει αναλυτικός κατάλογος κλάδων και περιοχών)

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 29 Ιουλίου έως 12 Ιανουαρίου 2011
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 18 µήνες από την έγκριση της πρότασης και την υπογραφή
της σύµβασης χρηµατοδότησης µε δυνατότητα 6µηνης παράτασης

•
•

Προϋπολογισµοί έργων: Για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις από 30.000€ µέχρι 400.000€
Για τις µεσαίες επιχ/σεις από 100.000€ µέχρι 800.000€ (το ύψος του προϋπολογισµού δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 100% του Μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή κατά
περίπτωση διετίας)
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και 40% για τις µεσαίες
επιχειρήσεις (για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)
Ελάχιστη ίδια συµµετοχή: 25%

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

•
•

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που θα έχουν γίνει µετά την υποβολή της αίτησης:
•
∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων (µέχρι 20% του προϋπολογισµού)
•
Μηχανήµατα και εξοπλισµός (100% του προϋπολογισµού)
•
∆απάνες για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (µόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις µέχρι 15%)
•
Αγορά τεχνογνωσίας (µέχρι 10% του προϋπολογισµού)
•
∆απάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση (µέχρι 60.000 €)
•
∆απάνες για µετεγκατάσταση σε χαρακτηρισµένες βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές περιοχές (µέχρι 10%
του προϋπολογισµού)
•
Άυλες δαπάνες (συνολικά µέχρι 20% του προϋπολογισµού):
−
∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις
−
∆απάνες σύνδεσης – Συµµετοχή σε e-marketpalces
∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
4.000 €, Εκπόνηση µελετών και ερευνών 10.000 €, Μελέτη και πιστοποίηση Συστηµάτων Ποιότητας 10.000€
για κάθε σύστηµα)
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