«Eργαλειοκικθ Ανταγωνιςτικότθτασ Μικρών και Ρολφ Μικρών Επιχειριςεων»,
ΕΣΡΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ)»
Η δράςθ με τίτλο «Εργαλειοκικθ Ανταγωνιςτικότθτασ Μικρών και Ρολφ Μικρών Επιχειριςεων» αφορά ςτθν ενίςχυςθ
υφιςτάμενων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων– κατά προτεραιότθτα -των οκτϊ (8) τομζων προτεραιότθτασ του ΕΡΑνΕΚ,
προκειμζνου να αναβακμίςουν και να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικι τουσ κζςθ ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι αγορά, επενδφοντασ
ςτον εκςυγχρονιςμό τουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ.
Η Δράςθ κα αποτελζςει ζνα εργαλείο χρθματοδότθςθσ του εκςυγχρονιςμοφ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Ειδικότερα,
κα χρθματοδοτθκοφν οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ δαπανϊν:
i.

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ νζων ςφγχρονων μθχανθμάτων και εν γζνει εξοπλιςμοφ, απαραίτθτου για τθ λειτουργία τθσ
επιχείρθςθσ και τθν άςκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτάσ τθσ.

ii.

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τυποποίθςθ ι ςυμμόρφωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ / προϊόντων με
εκνικά, εναρμονιςμζνα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα.

iii.

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ - εξοικονόμθςθ ενζργειασ και προςταςία
του περιβάλλοντοσ.

iv.

Ριςτοποίθςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν ςφμφωνα με εκνικά, εναρμονιςμζνα, κακϊσ και προαιρετικά πρότυπα
ευρωπαϊκϊν χωρϊν ι /και χωρϊν εκτόσ Ε.Ε (πρότυπα χωρϊν προοριςμοφ).

Συμπλθρωματικά, ενιςχφονται δαπάνεσ για α) μιςκολογικό κόςτοσ νεοπροςλαμβανόμενου προςωπικοφ, β) τεχνικζσ μελζτεσ
μθχανικοφ, γ) ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με ςχεδιαςμό ςυςκευαςίασ, ετικζτασ, δ) ψθφιακι προβολι, ε) μεταφορικά μζςα
και ςτ) υπθρεςίεσ ςυμβοφλων για τθν παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ& ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ ενιςχφονται αποκλειςτικά υφιςτάμενεσ Μικρζσ και Ρολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ, οι οποίεσ πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςθσ
χρθματοδότθςθσ:
i. ζχουν κλείςει τουλάχιςτον τρεισ (3) πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ
ii. διακζτουν τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ τθσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα του οδθγοφ του προγράμματοσ «ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
iii. ζχουν δφο (2) τουλάχιςτον ΕΜΕ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ το ζτοσ που προθγείται τθσ
υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Διευκρινίηεται ότι:


Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50
εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατ. ευρϊ.



Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10
εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατ. ευρϊ.

Πταν, κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν και ςε ετιςια βάςθ, μια επιχείρθςθ βρίςκεται πάνω ι κάτω από τα
όρια τα ςχετικά με τον αρικμό απαςχολοφμενων ι τα χρθματοοικονομικά όρια που αναφζρονται ανωτζρω (για τον οριςμό τθσ μικρισ
και πολφ μικρισ επιχείρθςθσ), θ κατάςταςθ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ι τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ τθσ μικρισ ι πολφ
μικρισ επιχείρθςθσ μόνον εάν το φαινόμενο επαναλθφκεί επί δφο διαδοχικά οικονομικά ζτθ. Επιςθμαίνεται ότι μια επιχείρθςθ – υπό
τισ ανωτζρω προχποκζςεισ - κα πρζπει να διατθρεί τθν ιδιότθτα τουλάχιςτον τθσ μικρισ επιχείρθςθσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ζνταξθσ.
Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ:


οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι δθμόςιοι φορείσ ι δθμόςιοι οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ, κακϊσ και οι εταιρείεσ ςτο
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κεφάλαιο ι τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ςυμμετζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, με ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι πζντε τοισ
εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δθμόςιοι φορείσ μεμονωμζνα ι από κοινοφ


οι επιχειριςεισ που εντάςςονται ςε ιδθ οργανωμζνο ομοιόμορφο δίκτυο διανομισ προϊόντων ι παροχισ υπθρεςιϊν και οι
οποίεσ εκμεταλλεφονται κατόπιν ςχετικϊν ςυμβάςεων άδειεσ εκμετάλλευςθσ δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, που
αφοροφν ςυνικωσ εμπορικά ςιματα ι διακριτικοφσ τίτλουσ και τεχνογνωςία για τθν χριςθ και τθ διανομι αγακϊν ι
υπθρεςιϊν (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευςθσ κλπ).

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
Οι βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων είναι οι ακόλουκεσ και πρζπει να πλθροφνται ςτο ςφνολό τουσ, κακϊσ θ μθ
ικανοποίθςθ μιασ ι περιςςότερων εξ αυτϊν αποτελεί ςυνκικθ αποκλειςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου και ςυνεπϊσ λόγο απόρριψθσ.
Ειδικότερα πρζπει:


να δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι επικράτεια.



να πλθροφν τισ απαιτιςεισ (i), (ii) και (iii) όπωσ ορίηονται ανωτζρω.



να δθλϊςουν ωσ τόπο/τόπουσ για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν τθσ παροφςασ δράςθσ αποκλειςτικά μία κατθγορία
Ρεριφζρειασ. Στθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ δθλϊνεται θ Ρεριφζρεια ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί το επενδυτικό ςχζδιο.



να ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ μικρισ και πολφ μικρισ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.



να λειτουργοφν νόμιμα διακζτοντασ το κατάλλθλο ζγγραφο αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν
αςκοφμενθ δραςτθριότθτά τουσ (π.χ. άδεια λειτουργίασ, Υπεφκυνθ διλωςθ ζναρξθσ λειτουργίασ, απαλλακτικό άδειασ
λειτουργίασ, γνωςτοποίθςθ ζναρξθσ λειτουργίασ κλπ.). Στθν περίπτωςθ που θ άδεια δεν ζχει εκδοκεί ι ζχει λιξει χρονικά,
απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ζκδοςθσ/ανανζωςθσ αυτισ.



Να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ επιχειριςεων εταιρικοφ/εμπορικοφ χαρακτιρα *Ανϊνυμθ
Εταιρία, Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρία ι Ετερόρρυκμθ Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομικι Επιχείρθςθ,
ΚοινωνικιΣυνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Ν. 4430/2016 ωσ ιςχφει, Συνεταιριςμόσ+ και να τθροφν απλογραφικά ι
διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπωσ ιςχφει.



να μθν είναι επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν δυςχζρειεσ, κατά τθν ζννοια των ενωςιακϊν κανόνων για τισ κρατικζσ
ενιςχφςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 περίπτωςθ δ του Κανονιςμοφ 1301/2013.



να μθ βρίςκονται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ.



να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ανάκτθςθ κρατικισ ενίςχυςθσ ζπειτα από απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τθν οποία
μια ενίςχυςθ κθρφςςεται παράνομθ και αςυμβίβαςτθ με τθν εςωτερικι αγορά.



να δεςμευτοφν ότι οι δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί,
ενταχκεί και δεν κα υποβλθκοφν προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι
κοινοτικοφσ πόρουσ.



Το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει λάβει ςτο παρελκόν θ δεδομζνθ επιχείρθςθ (ενιαία
επιχείρθςθ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ από αυτι τθ Δράςθ, να μθν υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ (ι
100.000 ευρϊ για τον τομζα των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν για λογαριαςμό τρίτων μζςα ςε μία τριετία (τρζχον
οικονομικό ζτοσ και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) πριν από τον χρόνο χοριγθςθσ του εννόμου δικαιϊματοσ τθσ
ενίςχυςθσ.



να υποβάλλουν μια και μοναδικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ανά ΑΦΜ ςτθν παροφςα δράςθ κακόλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι επιχειριςεισ δφνανται να υποβάλλουν δφο ακόμα νζεσ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ μόνο ςτθν
περίπτωςθ που θ κάκε προθγοφμενθ αίτθςι τουσ ζχει απορριφκεί ι υπιρξε ζγγραφθ οικειοκελισ απόςυρςθ τθσ
προθγοφμενθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.

ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ:
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν - κατά προτεραιότθτα - ςτουσ ακόλουκουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ προτεραιότθτασ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία» (ΕΡΑνΕΚ) :
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Αγροδιατροφι / Βιομθχανία Τροφίμων



Ενζργεια



Εφοδιαςτικι Αλυςίδα



Ρολιτιςτικζσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ (ΡΔΒ)



Ρεριβάλλον



Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ ΤΡΕ



Υγεία



Υλικά - Καταςκευζσ

Οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ) αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα «ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» του οδθγοφ προγράμματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι:
Σφμφωνα με τον κανονιςμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά ςυνζπεια ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ δεν είναι επιλζξιμεσ:
a.

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό
(ΕΚ) αρικ. 104/2000 του Συμβουλίου,

b.

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων,

c.

ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ
γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
i.

όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων που πωλοφνται από
πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ,

ii.

όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ.

Κατά ςυνζπεια αποκλείονται από τθ Δράςθ επιχειριςεισ που διακζτουν ζςτω και ζναν από τουσ παρακάτω μθ επιλζξιμουσ ΚΑΔ:
 Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
 Δαςοκομία και υλοτομία
 Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια.
Σθμειϊνεται: ςε περίπτωςθ που κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προτάςεων χρθματοδότθςθσ διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ενόσ
εκ των ανωτζρω ΚΑΔ, τότε αυτζσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ για αξιολόγθςθ ςτθ Δράςθ. Επιπροςκζτωσ, οι ΚΑΔ αυτοί δεν κα πρζπει
να προςτεκοφν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ.

ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ:
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ.
Κατά τθ διαμόρφωςθ από τθν επιχείρθςθ του προτεινόμενου επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ επενδυτικϊν ςχεδίων, κα
επιλζγονται δαπάνεσ από τισ κατθγορίεσ Δαπανϊν όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται παρακάτω, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςτουσ κεντρικοφσ
ςτόχουσ τθσ δράςθσ:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟΣΤΟ/ΡΟΣΟ ςτον
ΕΡΙΧΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ του
ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ
1

1.1 Ραραγωγικόσ & Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ
1.2 Εργαςτθριακόσ Εξοπλιςμόσ για Ροιοτικό Ελεγχο
1.3 Εξοπλιςμόσ για βελτίωςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ - Ρροςταςία του
Ρεριβάλλοντοσ
1.4 Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
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ζωσ 100%

1.5 Εξοπλιςμόσ ΤΡΕ & Εξειδικευμζνο Λογιςμικό

Ριςτοποίθςθ Ρροϊόντων – Υπθρεςιών – Διαδικαςιών

2

2.1 Ριςτοποίθςθ και ςυμμόρφωςθ προϊόντων ςφμφωνα με εκνικά,
εναρμονιςμζνα κακϊσ και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκϊν χωρϊν
ι /και χωρϊν εκτόσ Ε.Ε
2.2 Ριςτοποίθςθ υπθρεςιϊν & διαδικαςιϊν ςφμφωνα με εκνικά,
εναρμονιςμζνα κακϊσ και λοιπά ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα.
2.3. Ρνευματικι
τεχνογνωςίασ

ιδιοκτθςία

–

Ευρεςιτεχνίεσ

–

Μεταφορά

ζωσ 100%
 Τν κέγηζην επηιέμηκν θφζηνο αλά Πηζηνπνηεηηθφ Δηαρεηξηζηηθνχ

Σπζηήκαηνο ηεο θαηεγνξίαο 2.2 είλαη 10.000€ θαη εμεηάδεηαη
δηαθξηηά γηα θάζε πηζηνπνηεηηθφ ην εχινγν ηνπ θφζηνπο
 Τν κέγηζην επηιέμηκν θφζηνο ελεξγεηψλ (ηέιε, παξάβνια, λνκηθέο
– ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο) είλαη γηα: i)θαηνρχξσζε Κνηλνηηθνχ
Σήκαηνο είλαη 8.000€, ii)θαηνρχξσζε Εζληθνχ Δηπιψκαηνο
Επξεζηηερλίαο είλαη 1.500€, iii) θαηνρχξσζε Επξσπατθνχ
Δηπιψκαηνο Επξεζηηερλίαο είλαη 5.500€

Υπθρεςίεσ Σχεδιαςμοφ Συςκευαςίασ – Ετικζτασ – Branding

3

Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και μελζτθ αναφορικά με τθν
ςυςκευαςία, ετικζτα, brand τθσεπιχείρθςθσ. Αφορά αποκλειςτικά τα
παρακάτω:
 Υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ ι επαναςχεδιαςμοφ ςυςκευαςίασ
 Υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ ι επαναςχεδιαςμοφ ετικζτασ
 Υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ ι επαναςχεδιαςμοφ brand (ςιμα,
λογότυπο)
Οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τισ υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ (μελζτθ
επικοινωνιακοφ ςκεπτικοφ(concept) και προςχζδια και τελικόσ
ςχεδιαςμόσ) είναι επιλζξιμεσ αποκλειςτικά και μόνο ςτθνπερίπτωςθ
που καταλιγουν ςε αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςυςκευαςίασ /
ετικζτασ /εταιρικισ ταυτότθτασ.

ζωσ 25%
 Τν κέγηζην επηιέμηκν θφζηνο γηα: i)ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ ή

επαλαζρεδηαζκνχ ζπζθεπαζίαο είλαη 6.000€ / πξντφλ, ii)
ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ εηηθέηαο είλαη 2.000€ /
πξντφλ, iii)ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ brand
(ζήκα, ινγφηππν) είλαη 2.000€

Ψθφιακι Ρροβολι με χριςθ ριτρασ ευελιξίασ, άρκρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρκρο 2 παρ. 3 τθσ ΥΑΕΚΕΔ

4

Κόςτοσ προβολισ ψθφιακοφ διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ ςε τακτικι
βάςθ ςε κοινωνικάδίκτυα και ιςτοςελίδεσ ςτθν Ελλάδα και ςε χϊρεσ
προοριςμοφ
των
προϊόντων
(π.χgoogleads,
facebookads,
instagramads, youtubeκ.ο.κ.)
Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ψθφιακισ προβολισ (π.χemailmarketing,
newslettercampaign, webbanners, ανάπτυξθ ψθφιακοφ υλικοφ
διαφιμιςθσ)

ζωσ 15.000€
Τν κέγηζην επηιέμηκν θφζηνο γηα:i) πξνβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ
κελχκαηνο ζε ηαθηηθή βάζε ζε θνηλσληθά δίθηπα θαηηζηνζειίδεο
(π.ρgoogle, facebook, youtubeθ.ν.θ.) είλαη 1.000 € αλά κήλα θαη κέρξη
12κήλεο, ii)ππεξεζίεο ςεθηαθήο πξνβνιήο (π.ρemailmarketing,
newslettercampaign, webbanners,αλάπηπμε ςεθηαθνχ πιηθνχ
δηαθήκηζεο) είλαη 2.000 €

Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ – Τεχνικζσ Μελζτεσ
5.

5.1 Υπθρεςίεσ και Τεχνικζσ Μελζτεσ Μθχανικοφ
5.2 Σφνταξθ και παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου

ζωσ 16.000€
γηα ην ζχλνιν ησλ ππνθαηεγνξηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε δαπαλψλ
ηεο θαηεγνξίαο 1 απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνθαηεγνξία 5.1 Υπεξεζίεο
θαη Τερληθέο Μειέηεο Μεραληθνχ

Μεταφορικά Μζςα
6.

7.

6.1. Ρρομικεια αυτοκινοφμενων οχθμάτων αμιγϊσ επαγγελματικισ
χριςθσ για τθν κάλυψθαποκλειςτικά των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ
6.2. Μετατροπι κινθτιρα επαγγελματικοφ ι μικτισ χριςθσ
πετρελαιοκίνθτου/βενηινοκίνθτουοχιματοσ ςε κινθτιρα διπλοφ
καυςίμου πετρελαίου/βενηίνθσ – φυςικοφ αερίου (CNG).

Μιςκολογικό κόςτοσ νζων εργαηομζνων
(νζο προςωπικό) με χριςθ ριτρασ ευελιξίασ, άρκρο 98 ΚΑΝ ΕΕ
1303/2013 και άρκρο 2 παρ. 3 τθσ ΥΑΕΚΕΔ

ζωσ 50%

20% και μζχρι 30.000 €
15.000€ ανά ΕΜΕ και μζχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Οη επηρνξεγνχκελεο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (ΕΜΕ) πξέπεη λα είλαη
πξφζζεηεο σο πξνοηηο ΕΜΕ ηεο επηρείξεζεο πνπ απηή δηέζεηε πξηλ
ηελ εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο δαπαλψληεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.

Ακαναςίου Διάκου 18, 3οσ Προφοσ, Καςτοριά 52100,
Τθλ: 2467055122, Φαξ: 2467055121,
www.anadrasis.com e-mail: consulting@andrasis.com

ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙΔΟΤΗΣΗΣ:



Το ποςοςτό ενίςχυςθσ ςυνδζεται με τισ εξαγωγικζσ επιδόςεισ τθσ επιχείρθςθσ και τθν κατθγορία δαπάνθσ και κυμαίνεται από
50% ζωσ 65%.
Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ (ίδια
ςυμμετοχι) ι/και δάνειο.
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ροςοςτά Ενίςχυςθσ

Κατθγορία
Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ

1.Μθχανιματα –
Εξοπλιςμόσ 2. Ριςτοποίθςθ
προϊόντων –
υπθρεςιών
- διαδικαςιών
3. Ετικζτα –
Συςκευαςία
- Branding
4.ΨθφιακιΡροβολι
5.Συμβουλευτικζσ
Υπθρεςίεσ –
Τεχνικζσ
Μελζτεσ
6.Μεταφορικά
Μζςα
7 .Μιςκολογικό
κόςτοσ
εργαηομζνων(νζο
προςωπικό) με τθν
υποςτιριξθ από το
ΕΚΤ (χριςθ ριτρασ
ευελιξίασ, άρκρο 98
ΚΑΝΕΕ

(1)
Επιδότθςθ (%)για τισ
επιχειριςεισ που το
τελευταίο ζτοσ πριν τθν
υποβολι τθσ
πρόταςθσχρθματοδότθςθσ
ζχουν ποςοςτό
εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ ωσ προσ
τον Κφκλο Εργαςιών
=<8

(2)
Ιδιωτικι
Συμμετοχι
(%) τθσ
ςτιλθσ (1)

(3)
Επιδότθςθ (%) για τισ
επιχειριςεισ που το
τελευταίο ζτοσ πριν
τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ
χρθματοδότθςθσ
ζχουν ποςοςτό
εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ ωσ
προσ τον Κφκλο
Εργαςιών
> 8 και =<25

(5)
Επιδότθςθ (%) για τισ
επιχειριςεισ που το
τελευταίο ζτοσ
πριντθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ
χρθματοδότθςθσ
ζχουν ποςοςτό
εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ ωσ
προσ τον Κφκλο
Εργαςιών>25

(4)
Ιδιωτικι
Συμμετοχι
(%) τθσ
ςτιλθσ (3)
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(6)
Ιδιωτικι
Συμμετοχι
(%) τθσ
ςτιλθσ (5)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ:


Ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ ζωσ 200.000,00€.



Επενδυτικά ςχζδια με Ρ/Υ μικρότερο των 20.000,00€ κρίνονται μθ επιλζξιμακαι δεν δφνανται να υποβλθκοφν. Στθν περίπτωςθ
που το επενδυτικό ςχζδιο κα ζχει προχπολογιςμό μεγαλφτερο των 200.000€, το υπερβάλλον ποςό κα κεωρείται ιδιωτικι
ςυμμετοχι 100% για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. Στθν περίπτωςθ αυτι, παρόλο που οι υπερβάλλουςεσ δαπάνεσ δεν
επιχορθγοφνται, αντικείμενο αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ-ελζγχου αποτελεί το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου
Ακαναςίου Διάκου 18, 3οσ Προφοσ, Καςτοριά 52100,
Τθλ: 2467055122, Φαξ: 2467055121,
www.anadrasis.com e-mail: consulting@andrasis.com

ςυμπεριλαμβανομζνου και του υπερβάλλοντοσ κόςτουσ.

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:


Ημερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ επενδυτικοφ ςχεδίου ζχει οριςτεί ςτισ 6/2/2019.



Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ κα αξιολογθκοφν με ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα με τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ
ςτο ΡΣΚΕ.



Η πρόςκλθςθ κα παραμείνει ανοιχτι προσ υποβολι αιτιςεων μζχρι εξαντλιςεωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ και το
αργότερο μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαοκτώ (18) μθνών από τθν αρχικι δθμοςίευςι τθσ. Κακόλθ τθν προαναφερόμενθ περίοδο
- και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ διακζςιμου προχπολογιςμοφ- οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αιτιςεισ
χρθματοδότθςθσ.



Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν με τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσναυποβάλουν ταυτοχρόνωσ ςτο
ΡΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψθφιότθτασ. Ο φάκελοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά – κατά περίπτωςθ - του Ραραρτιματοσ του οδθγοφ του προγράμματοσ «Δικαιολογθτικά Υποβολισ/Ζνταξθσ»
ςε μθ επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι αρχείου (πχ αρχείο τφπου pdf).

ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΗΣ:
•

Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ
από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. Σε ζργα που ολοκλθρϊκθκαν μετά τθν προκιρυξθ τθσ Ρρόςκλθςθσ και
πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ δεν εφαρμόηεται θ τιρθςθ του 24μθνου τθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ από τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ.

•

Επιςθμαίνεται ότι, δαπάνεσ τουλάχιςτον ίςεσ με το 30% του εκάςτοτε εγκεκριμζνου επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ τθσ
επζνδυςθσ, κα πρζπει να ζχουν πραγματοποιθκεί και να ζχουν αποτελζςει αντικείμενο αιτιματοσ επαλικευςθσ ςτουσ πρϊτουσ
δώδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα απομειϊνεται ο
επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ κατά το ποςόν που το ποςόν του αιτιματοσ επαλικευςθσ υπολείπεται του 30% του
επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΗΣ:
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ Δράςθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 400.000.000€ (Δθμόςια Δαπάνθ) και κατανζμεται ςτισ
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ ωσ εξισ:
ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ
Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ, Κεντρικι Μακεδονία,
Ήπειροσ, Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα
Δυτικι Μακεδονία, Ιόνια Νθςιά, Ρελοπόννθςοσ,
Βόρειο Αιγαίο, Κριτθ
Αττικι
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΡΑΝΗ (ςε €)
172.000.000
50.000.000
150.000.000
17.000.000
11.000.000
400.000.000,00
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