ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010»
ΔΠΑ (Γ ΚΠ) – Δ.Π. Αληαγωληζηηθόηεηα & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ)
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
Φνξέαο Τινπνίεζεο:– Γεληθή Γξακκαηεία & Βηνκεραλίαο - ΔΦΔΠΑΔ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ρν πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ελζσκάησζεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ παξεκβάζεηο ζηε
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο.
ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ:–
Ρν πνζνζηφ Γεκφζηαο Χξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη
δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Πεξηνρή Α. Πην 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ
Ννκνί: Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.) θαη ησλ
λεζηψλ ησλ Λνκψλ απηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Ξεξηνρή Β΄.
Πεξηνρή Β. Πην 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ:
Ννκνί: Θαξδίηζαο, Ιάξηζαο, Καγλεζίαο, Ρξηθάισλ, Θπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, Θέξθπξαο, Ιεπθάδνο,
Θεθαιιελίαο, Εαθχλζνπ ,Ζξαθιείνπ, Ιαζηζίνπ, Οεζχκλνπ, Χαλίσλ, Χαιθηδηθήο, Θηιθίο, Πεξξψλ, Ξέιιαο,
Ζκαζίαο, Ξηεξίαο, Γξεβελψλ, Θνδάλεο, Φιψξηλαο, Θαζηνξηάο, Φζηψηηδνο, Φσθίδνο, Δχβνηαο, Βνησηίαο,
Δπξπηαλίαο.
Πεξηνρή Γ. Πην 45% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ
Ννκνί: Άξηαο, Ξξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Μάλζεο, Ονδφπεο, Θαβάιαο, Έβξνπ, Γξάκαο, Ιέζβνπ,
Χίνπ, Πάκνπ, Ιαθσλίαο, Κεζζελίαο, Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο, Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζιείαο.
*Η ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 25% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΓΔΚΣΔ:
Πην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο & κηθξέο επηρεηξήζεηο
(απαζρνινχλ κέρξη 49 άηνκα πξνζσπηθφ ζε Δ.Κ.Δ. θαη έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο €10 εθαη.) πνπ
έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πιήξεηο δωδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο.
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα
ΤΦΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:
Ν κέγηζηνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελε πξφηαζε αλέξρεηαη ζε 200.000€, θαη ν
ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο ζε 30.000€.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Πξώηε εκέξα ππνβνιήο: 25/5/2010 Σειεπηαία εκέξα ππνβνιήο: 23/7/2010
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
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Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
Δίλαη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή Α.Δ., Δ.Ξ.Δ., Δ.Δ., Ν.Δ. θαζψο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ ηεξνύλ βηβιία Β θαη Γ θαηεγνξίαο.
Γξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ΘΑΓ 2008 πνπ αληηζηνηρεί ζε κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε (θωδηθνί
10-33), φπσο θαη ζηνπο θωδηθνύο 82.92 θαη 96.01 ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ. εθηόο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμαηξνύληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ de minimis.
Ζ επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9, 10
θαη 11 ησλ Θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2004/C/244/02).
Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ Κέζνπ
Όξνπ ηνπ Θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (2007,2008 θαη 2009).
Νη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη λα δηαζέηνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ζρεηηθφ απαιιαθηηθφ (γηα ηηο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο).
To πξφγξακκα ππάγεηαη ζηνλ θαλφλα de minimis.
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising), θαζψο επίζεο θνηλνπξαμίεο θαη αζηηθέο κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
Νη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Γηαρείξηζε - αλαθχθισζε - δηάζεζε απνβιήησλ
Ξαξαθνινχζεζε εθπνκπψλ ξχπσλ
Αλάπηπμε «πξάζηλσλ» πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ
Αλάθηεζε - εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη χδαηνο
Δλζσκάησζε πξνηχπσλ
Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη βειηίσζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ:
Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΜΔΓΙΣΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟΣΟ ΣΟΝ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1

Γηακόξθωζε θηεξίωλ θαη ρώξωλ

2

Πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ

3

Μεηαθνξηθά κέζα (πιελ επηβαηεγώλ)

20%

4

Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ

10%

5

Γαπάλεο
πηζηνπνίεζεο,
επαιήζεπζεο,
επηθύξωζεο
ζπζηεκάηωλ
πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο.
Γαπάλεο
δνθηκώλ θαη επαιεζεύζεηο από εξγαζηήξηα

10%

6

Αγνξά ηερλνγλωζίαο (άϋιεο επελδύζεηο)

7

Ακνηβέο πκβνύιωλ

25%
100%

5%
10%

*Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή
ζην παξόλ Πξόγξακκα.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηόηεηα εμάκελεο παξάηαζεο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Γεκφζηα Γαπάλε) αλέξρεηαη ζε 30.000.000€.
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