ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
και η ενθάρρυνση της καινοτοµίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που:
•
Η δραστηριότητά τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς (Κ.Α.∆ 2008): α) 13:
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, β) 14: Κατασκευή ειδών ένδυσης γ) 15: Βιοµηχανία δέρµατος
και δερµάτινων ειδών, δ) 71.2: Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις (µόνο για τους κλάδους ΚΕΥ∆) και ε)
74.10.19: Άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού (µόνο για τους κλάδους ΚΕΥ∆)
•
Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της
ελληνικής επικράτειας
•
Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1.1.2007
•
Οι κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥ∆ ή
επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην µεταποίηση των κλάδων ΚΕΥ∆
•
Να µην είναι προβληµατικές

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
•
•

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων: Από 21 Ιουνίου έως 22 Νοεµβρίου 2010
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: Σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της
επιχείρησης, µε δυνατότητα τρίµηνης (3) παράτασης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
•

•
•

Προϋπολογισµοί έργων: (το ύψος του προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% του Μέσου
όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας)
−
Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις: 30.000€ µέχρι 150.000€
−
Μεσαίες επιχειρήσεις: 50.000€ µέχρι 200.000€
Ποσοστό επιχορήγησης για την Περιφέρεια ΑΜΘ: Μεσαίες επιχειρήσεις 40%, Μικρές και πολύ Μικρές
επιχειρήσεις 50%
Ελάχιστη ίδια συµµετοχή: 25%

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή της αίτησης:
•
∆απάνες προµήθειας παραγωγικού εξοπλισµού µηχανολογικού και µηχανογραφικού και εξοπλισµού
ποιοτικού ελέγχου
•
∆απάνες προµήθειας λογισµικού
•
∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων
•
∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεων από εργαστήρια
•
Αγορά τεχνογνωσίας
•
Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες
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