ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων και η
απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:



Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.11, έχουν δύο ή
περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω
κατηγορία των υφιστάμενων

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:




Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
Θεματική Ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε δυναμικούς στοχευμένους
κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

* Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν
λόγω προκήρυξη.
* Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης
(franchising οποιασδήποτε μορφής)

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ



Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: Από 25 Φεβρουαρίου 2013 έως 25 Απριλίου 2013
Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων: 15 μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό
και 12 μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ





Προϋπολογισμοί έργων:

«Μεταποίηση»: 30.000 € - 300.000 €

«Τουρισμός»: 20.000 € - 300.000 €

«Εμπόριο -Υπηρεσίες»: 20.000 € - 100.000 €
Ποσοστό επιχορήγησης: 60% για τις μικρές επιχειρήσεις και 50% για τις μεσαίες (για την
Κεντρική Μακεδονία 50% και 40% αντίστοιχα)
Ίδια συμμετοχή ή τραπεζικός δανεισμός: 40% ή 50%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:




















Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας
Θεματικής Ενότητας
Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης οι
υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους
δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις
υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες
επιχειρήσεις)
Να λειτουργούν νόμιμα δηλαδή να έχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα
αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο όπου δεν απαιτείται
άδεια λειτουργίας. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα
λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
Να μην είναι προβληματικές (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.
Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό
την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου είναι απαραίτητο
και αναγκαίο
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 τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην
έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια
σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές (μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)
Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. ./ υπό σύσταση επιχείρηση
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
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2.

3.

4.

5.
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9.
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Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 Μεταποίηση: έως 60% του προϋπολογισμού
 Τουρισμός: έως 80% του προϋπολογισμού
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 60% του προϋπολογισμού
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 Μεταποίηση: έως 100% του προϋπολογισμού
 Τουρισμός: έως 100% του προϋπολογισμού
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 100% του προϋπολογισμού
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 Μεταποίηση: έως 15.000€
 Τουρισμός: έως 15.000€
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 10.000€
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 Μεταποίηση: έως 100% του προϋπολογισμού
 Τουρισμός: έως 100% του προϋπολογισμού
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 100% του προϋπολογισμού
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 Μεταποίηση: έως 20% του προϋπολογισμού
 Τουρισμός: έως 20% του προϋπολογισμού
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 20% του προϋπολογισμού
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 Μεταποίηση: έως 6.000€
 Τουρισμός: έως 6.000€
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 6.000€
Λογισμικό
 Μεταποίηση: έως 30.000€
 Τουρισμός: έως 30.000€
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 10.000€
Προβολή – Προώθηση
 Μεταποίηση: έως 20.000€
 Τουρισμός: έως 30.000€
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 10.000€
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Μεταποίηση: έως 10.000€
 Τουρισμός: έως 10.000€
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 10.000€
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό
χρηματοδότησης 25%)
 Μεταποίηση: έως 40% του προϋπολογισμού
 Τουρισμός: έως 40% του προϋπολογισμού
 Εμπόριο- Υπηρεσίες: έως 40% του προϋπολογισμού

*Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης
στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥ (50%*Π/Υ)}
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