ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ, των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους
θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση
των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως
εξής:
1.
α.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄κατηγορίας , οι οποίες μέχρι 31/12/2015
έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ή
β.
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν
συσταθεί μέχρι 31.12.2015
2.
Διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
3.
Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο,
εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ , στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία










ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά): Από 7 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016
Χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ




Προϋπολογισμοί έργων: 15.000€ - 200.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
Ίδια συμμετοχή ή τραπεζικός δανεισμός: 60% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (τουλάχιστον 1 επιπλέον ΕΜΕ), το ποσοστό επιχορήγησης
προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μίας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία
μόνο περιφέρεια

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])

Να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών
ενισχύσεων

Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της απόφαση για ανάκτηση ενίσχυσης

Να διαθέτει ή να δεσμευθεί 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 ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο

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

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

Να υποβάλλει στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί
σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Να δεσμευθεί ότι το επενδυτικό της σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα
δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο έννομης χορήγησης της ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1.
2.

3.

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

Κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Μηχανήματα – Εξοπλισμός: έως 90% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Λοιπός εξοπλισμός
Άυλες δαπάνες: έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€)

Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/ και νέο προσωπικό) έως 40% και μέχρι 24.000€ ως
ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενο ή/ και νέα) και μέχρι 2 ΕΜΕ

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ






Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το
40% της δημόσιας χρηματοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από
αναγνωρισμένο ίδρυμα
Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με τον 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος
υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική
11.02.2016

