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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων, των εννέα (9)
τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική
τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης είναι οι υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:
 Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (υπάρχει παράρτημα στον οδηγό με τις επιλέξιμες
δραστηριότητες)
Διευκρινίζεται ότι η κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερους από 50 εργαζόμενους και λιγότερους από 250 και των οποίων ο ετήσιο κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
•
Υλικά - Κατασκευές
•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά): Από 27 Ιουνίου 2018 μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική
δημοσίευσή της.
Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
•
•
•

Προϋπολογισμοί έργων: 50.000€ - 400.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
Ίδια συμμετοχή ή τραπεζικός δανεισμός: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των
παραστατικών

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 έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (υπάρχει παράρτημα στον οδηγό με τις επιλέξιμες
δραστηριότητες)
Να έχουν την ιδιότητα την Μεσαίας επιχείρησης
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια
λειτουργίας
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, Ν.Ε.Π.Α.,
Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4430 /2016) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
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 υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη την διάρκεια της
χρηματοδότησης
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
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

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη
ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και
συνεπώς λόγο απόρριψης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1.
2.
3.

4.
5.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός: έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση
προϊόντων: έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Μεταφορικά μέσα: Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €. Για τις
επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου
Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου: μέχρι 4.000€
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 40% και μέχρι 24.000€ για μία (1)
τουλάχιστον ΕΜΕ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
(4.6.2018)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

•

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το
40% της δημόσιας χρηματοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από
αναγνωρισμένο ίδρυμα
Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με τον 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.
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