ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
«ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ»

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο -Γηεύζπλζε Μηθξώλ θαη Μεζαίωλ
Δπηρεηξήζεωλ (ΜΜΔ)-Δλδηάκεζνο Φνξέα: ΔΦΔΠΑΔ
ΚΟΠΟ:
Ρν πξφγξακκα επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία λέωλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεωλ, θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηωλ
πθηζηάκελωλ κε ζηφρν δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο (αχμεζε εμαγσγψλ-πξντφληα πξνζηηζέκελεο αμίαο-θαηλνηνκία-πνηφηεηα-πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία).
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ:–
Ρν πνζνζηφ Γεκφζηαο Σξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη ην κέγεζνο ηεο
επηρείξεζεο θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ ΝΟΜΩΝ
ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
(Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ).
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο
(Φζηψηηδαο, Δχβνηαο, Βνησηίαο).
Αηηηθήο.
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο
(Φσθίδαο, Δπξπηαλίαο).

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
(Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο
,Ρξηθάισλ).
Πεξηθέξεηα Ινλίωλ Νήζωλ
(Θέξθπξαο, Ιεπθάδαο,
Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ).
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
(Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Θνξηλζίαο,
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο).
Πεξηθέξεηα Κξήηεο (Ζξαθιείνπ,
Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Σαλίσλ).
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθεο,
Σαιθηδηθήο, Πεξξψλ, Θηιθίο,
Ξέιιαο, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο).

ΜΙΚΡΔ &
ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

35%

40%

45%

ΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
(Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ).
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο
(Φζηψηηδαο, Δχβνηαο, Βνησηίαο).
Αηηηθήο.
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο
(Φσθίδαο, Δπξπηαλίαο).
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθεο,
Σαιθηδηθήο, Πεξξψλ, Θηιθίο,
Ξέιιαο, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο).
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο (Γξεβελψλ, Θνδάλεο,
Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο).
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
(Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο
,Ρξηθάισλ).
Πεξηθέξεηα Ινλίωλ Νήζωλ
(Θέξθπξαο, Ιεπθάδαο,
Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ).
Πεξηθέξεηα Κξήηεο (Ζξαθιείνπ,
Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Σαλίσλ).
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
(Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Θνξηλζίαο,
Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο).
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
(Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ).
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25%

30%

35%

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο (Γξεβελψλ, Θνδάλεο,
Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο).
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
(Θαβάιαο, Γξάκαο, Μάλζεο,
Ονδφπεο, Έβξνπ).
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ (Άξηαο,
Ξξέβεδαο, Ησαλλίλσλ
,Θεζπξσηίαο).
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
(Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ).
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο
(Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο,
Ζιείαο).

50%

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
(Θαβάιαο, Γξάκαο, Μάλζεο,
Ονδφπεο, Έβξνπ).
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ (Άξηαο,
Ξξέβεδαο, Ησαλλίλσλ
,Θεζπξσηίαο).
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο
(Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο,
Ζιείαο).

40%

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ
Ιδία πκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ)
25%
Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε (αλαιόγωο
25%-50%
ηελ πεξίπηωζε)
Δλ δπλάκεη Σξαπεδηθή πκκεηνρή
Σν ππνιεηπόκελν πνζό

ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηηο 29-07-2010 κέρξη ηηο 12-01-2010 ψξα 14:00, κέζσ ησλ δηθηπαθψλ
ηφπσλ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞΑΛ ΗΗ (ΔΦΔΞΑΔ) θαη ηνπ ΞΝΗΑΛ.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ:
Α) Τθηζηάκελεο Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο επηρεηξήζεη & Μεζαίεο επηρεηξήζεηο ο πνπ:
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηωλ ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ
ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο
ηαμηλνκνχληαη ζ έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ
επηιέμηκωλ θιάδωλ ΚΑΓ (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ηνπ επίζεκνπ νδεγνχ)
έρνπλ αξρίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά τους το αργότερο την 31/12/2007 θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο
ιεηηνπξγνχλ κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΞΔ, ΔΔ, ΝΔ, αηνκηθήο επηρείξεζεο ή θαη ζπλεηαηξηζκφ.
δελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εκθαλίδνπλ (ή θαηά πεξίπησζε δηεηία)
αξλεηηθό κέζν ππφινηπν πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (δεκίεο).
Β) Νέεο θαη ππό ζύζηαζε Μηθξέο, Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο & Μεζαίεο επηρεηξήζεηο:
ΝΔΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ:

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηωλ ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ
ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο.
ηαμηλνκνχληαη ζε επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ
θιάδσλ ΘΑΓ(Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ηνπ επίζεκνπ νδεγνχ)
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έρνπλ αξρίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο μετά την 1/1/2008 θαη ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε
ιεηηνπξγνχλ κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΞΔ, ΔΔ, ΝΔ, αηνκηθήο επηρείξεζεο ή θαη ζπλεηαηξηζκφ.
ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ:

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί πξηλ ην 1982, ηα νπνία
επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηωλ
ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο.
νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε
βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα ζα ζπζηήζνπλ εηαηξεία (Α.Δ.,Δ.Ξ.Δ., Δ.Δ., Ν.Δ.) ή αηνκηθή
επηρείξεζε ή ζπλεηαηξηζκφ θαη ζα ηεξνχλ βηβιία Β’ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ πξηλ ηελ πξώηε εθηακίεπζε ηεο
αλαινγνύζαο επηρνξήγεζεο.

να είναι εγγεγραμμένη ζηο αρμόδιο επιμεληηήριο (όπου απαιηείηαι) πξηλ ηελ πξώηε εθηακίεπζε ηεο
αλαινγνύζαο επηρνξήγεζεο.
ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επίζεο νη ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ή άιιωλ ηνκέωλ
πνπ επηζπκνύλ λα επεθηαζνύλ ζε κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο
επηιέμηκνπο ΚΑΓ.
 Νη εηαηξείεο απηέο ζα πξέπεη λα ζπζηήζνπλ λέα εηαηξεία (Α.Δ., Δ.Ξ.Δ.,Δ.Δ., Ν.Δ.) θαη ζα ηεξνχλ βηβιία Β’ ή
Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ πριν την πρώτη εκταμίευση ηεο αλαινγνύζαο επηρνξήγεζεο.
 Νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα θάλνπλ έλαξμε λέαο δξαζηεξηόηεηαο ζηε
ΓΟΤ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ.
ΗΜΔΙΩΗ: Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ:
1. Απφ 30.000,00€ έσο 400.000,00€ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ηηο πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
2. Απφ 100.000,00€ έσο 800.000,00€ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο.
ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Θάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν πξόηαζε.
Θάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κόλν πξόηαζε.
Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή, βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη
λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο.
Νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο.
Νη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξόγξακκα
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή θνηλνηηθνύο πόξνπο.
Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο (δειαδή αλάιεςε
λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειίεο κε πξνθαηαβνιή, έθδνζε ηηκνινγίσλ, δειηίσλ απνζηνιήο, ζπκβάζεηο θηι).
Ζ επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρωξηζκνύ πξάμεωλ ηωλ Σακείωλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ΔΡΑ (Δπξσπατθφ Ρακείν Αιηείαο)φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα-v
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ηνπ επίζεκνπ νδεγνχ.
Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
πξνζωπηθνύ θαη κέρξη έλα (1) έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Ρν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 200.000.000,00€ (δεκφζηα δαπάλε), ην νπνίν θαηαλέκεηαη θαηά
70% δει. 140.000.000,00€ γηα ηηο πθηζηακέλεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά 20% δει. 40.000.000,00€
γηα ηηο πθηζηακέλεο κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη θαηά 10% δει. 20.000.000,00€ γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο
αλεμαξηήησο κεγέζνπο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Νη Θαηεγνξίεο Γαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθφινπζεο:
Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
1

2

3
4

5

6

Γηακόξθωζε θηηξίωλ θαη ρώξωλ
Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ, εμνπιηζκνύ
θαη ινγηζκηθνύ

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
ΠΟΟΣΟ Ή ΠΟΟ ΣΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
20%

Γαπάλεο γηα ΑΠΔ (Αλαλεώζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο) κόλν γηα ηηο λέεο
θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο)
Αγνξά ηερλνγλωζίαο

100%

15%
10%

Γαπάλεο απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ
πξνζωπηθνύ- εξγαδνκέλωλ ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε
Γαπάλεο
γηα
ηε
κεηεγθαηάζηαζε
πθηζηάκελωλ θαη λέωλ επηρεηξήζεωλ ζε
ΒΔ.ΠΔ.
Άϋιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά):
Παξνρή ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο
θαη δηνίθεζεο έξγνπ

20% ζπλνιηθά
4.000€

Δθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ

10.000€

Μειέηε θαη πηζηνπνίεζε πζηεκάηωλ
δηαρείξηζεο (Πνηόηεηαο, δνθηκώλ
θ.α.)

60.000€

10%

10.000€ έθαζηε

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Αλεμαξηήησο ηεο Θαηεγνξίαο Γαπάλεο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη γεληθφηεξνη πεξηνξηζκνί:
Σν θόζηνο ηνπ ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκν. Νη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο ζηηο ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
ελίζρπζεο ζα αθνξνχλ δαπάλεο ρσξίο ην ΦΞΑ
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα
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Νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζήο ηνπο ζην βηβιίν-κεηξών παγίωλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείηαη (θαηά ηα πξνβιεπφκελα θαη απφ ηνλ ΘΒΠ)
Γελ είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε
θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο.
Νη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο, αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφθηεζεο domain name δελ είλαη
επηιέμηκεο
Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο

Οδεγόο Πξνγξάκκαηνο
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