«Δλίζρπζε Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ΔΣΠΑ 2007-2013»
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΖΠ :Δλίζρπζε Κικπών και Ξολύ Κικπών Δπισειπήζεων ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κέζσ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013
ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ:–
ΗΓΗΥΡΗΘΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ (%)
ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΕΥΛΖ

ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ (%)

Δλάσιζηο ποζοζηό
Ίδιαρ Πςμμεηοσήρ
(%)

Κέγιζηο ποζοζηό
ηπαπεζικού δανείος
(%)

55

20

25

65

20

15

Γεωγπαθική Εώνη Α
(Πεξηθέξεηα Αηηηθήο– πιελ ησλ
λήζσλ ηεο- θαη ηνλ λνκφ
Θεζζαινλίθεο
Γεωγπαθική Εώνη Β
(ππφινηπε επηθξάηεηα & ηα λεζηά
ηνπ λνκνχ Αηηηθήο)
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ:–

Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ζα ππνβιεζνχλ απφ 1-09-2009 έσο θαη 18-12-2009.
ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ:
Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Μεηαπνίεζε
Τνπξηζκφο
Δκπφξην
Υπεξεζίεο.
Δπίζεο Μηθξέο θαη Πνιχ κηθξέο Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο (franchise) θαη ππάγνληαη ζε
κία απφ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη Μηθξέο θαη Πνιχ κηθξέο Δπηρεηξήζεηο κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (δει. ζε
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο) ππφ πξνυπνζέζεηο.
ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
Όλη η Δλλάδα
ΤΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ:
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ελίζρπζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ
ΡΝΟΗΠΚΝΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ
ΔΚΞΝΟΗΝ

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ
ΔΛΑΦΙΣΤΟ
ΜΔΓΙΣΤΟ
30.000 €
250.000 €
20.000 €
200.000 €
50.000 €
300.000 €
20.000 €
200.000 €

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ:
Oη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, είλαη νη αθφινπζεο:
• Να είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
• Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο δσδεθάκελεο θαη θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.
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• Να ιεηηνπξγνχλ κε λνκηθή κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή Α.Δ.
• Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηξηεηίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη:
ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ
ΡΝΟΗΠΚΝΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ
ΔΚΞΝΟΗΝ

ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΔΛΑΦΙΣΤΟ
ΜΔΓΙΣΤΟ
25.000 €
10.000.000 €
30.000 €
10.000.000 €
50.000 €
10.000.000 €
30.000 €
10.000.000 €

Γηα ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ηεο ελίζρπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ θαη
δελ έρνπλ ηξεηο πιήξεηο θαη θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα,
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ησλ δχν (2) εηψλ.
Να ηεξνχλ βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ. Καη’ εμαίξεζε ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα «Τνπξηζκφο» είλαη επηιέμηκεο θαη
νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Να απαζρνινχζαλ ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα θαηά ην 2008.
Να είλαη Μηθξέο ή Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηεο
6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο.
Να κελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο.
Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008. Μπνξεί λα ρνξεγείηαη
ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε, αιιά θαηέζηεζαλ πξνβιεκαηηθέο ζηελ
ζπλέρεηα ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί ή /
θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ
είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) νη Ο.Τ.Α. α' θαη β' βαζκνχ.
Γελ έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ππνβνιήο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ
δηθαίνπ, ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
ΡΗ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ:
1. «ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖ»

 Γεκηνπξγία, επέθηαζε, απνπεξάησζε, εθζπγρξνληζκφο: ρψξσλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο
θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.

 Γηαθνξνπνίεζε - εθζπγρξνληζκφο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηεο





επηρείξεζεο.
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.
Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο

2. «ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ»








Γεκηνπξγία, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Δμνξζνινγηζκφο - εθζπγρξνληζκφο ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ.
Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.

3. «ΡΝΟΗΠΚΝΠ»








Δθζπγρξνληζκφο, δεκηνπξγία, επέθηαζε απνπεξάησζε θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.
Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Δηζαγσγή Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.

Ζ επιλεξιµόηηηα ηων δαπανών ηηρ επενδςηικήρ ππόηαζηρ ξεκινά από ηην ημεπομηνία πποδημοζίεςζηρ
ηηρ εν λόγω πποκήπςξηρ ζηο site www.espa.gr, δηλαδή από 25/5/2009.
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