«ICT 4Growth»
«Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση
Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας»
Επιδότηση έως 80% από το Πρόγραμμα ICT4Growth για Έρευνα, Ανάπτυξη και Εμπορική
Διάθεση νέων προϊόντων/υπηρεσιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΣΚΟΠΟΣ:
H ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα
από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων
Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
 Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση
ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη
διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
 Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική
κλπ.).
 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 Μεταφορές.
 Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)
Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν
νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους
διάθεσης, όπως:
 Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
 Cloud Computing
 Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption,)
 Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and
social media streams), Organizational issues)
 Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security,
Backup – Storage Resource Management, Compression etc)
 Cloud Computing
 Grid Technology
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Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Κύκλος
υποβολής
1ος

Καταληκτική ημερομηνία Καταληκτική ημερομηνία Διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη
υποβολής προτάσεων
έγκρισης προτάσεων
για το συγκεκριμένο κύκλο
18/02/2013
17/5/2013
120.000.000

αταληκτικΚύκλος

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν
στην Κατηγορία ΙΙ μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης
του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να δηλώνει χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη
γεωγραφική Περιφέρεια.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –
κατά περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:
• Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
• Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.
Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθοι επιπλέον όροι:
α) Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’
ελάχιστον 1 θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας
δαπάνης.
β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες
που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο &
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Κρήτη
γ) Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη σε μεγάλα
επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της προβλεπόμενης Δημόσιας
Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο.
δ) Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται
δικαιολογητικά) και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού
(ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ερευνητές).
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κατηγορία Επένδυσης
Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ
Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ
Ι

300.000 €

5.000.000 €

ΙΙ

5.000.000 €

20.000.000 €

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:
Γενικές προϋποθεσεις για όλους τους δικαιούχους:
1. Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι που εμπίπτουν στην χρηματοδότηση από τα ταμεία ΕΤΠΑ,
ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας).
3. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει
δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση
Προτάσεις από «υπό σύσταση» επιχειρήσεις
 οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινό εκπρόσωπο που έχει οριστεί μέσω ανέγκλητης, κοινής
συμβολαιογραφικής δήλωσης των μελλοντικών εταίρων-μετόχων.
Προτάσεις από συμπράξεις επιχειρήσεων
Απαιτείται:
 συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (τουλάχιστον
μια ΜΜΕ εάν δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας).
 Καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν δύναται να φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων
δαπανών του σχεδίου συνεργασίας.
 ο ορισμός μίας εκ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως Συντονιστή. Παράλληλα, κάθε
δικαιούχος (εταίρος της σύμπραξης) διατηρεί την ευθύνη των δικών του ενεργειών και
δαπανών εξολοκλήρου απέναντι στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.
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Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός της ελληνικής
επικράτειας (επιχειρήσεις εξωτερικού) είναι δυνατή στην περίπτωση σύμπραξης και μόνο, υπό την
προϋπόθεση ότι:
 η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται νόμιμα στην
Ελληνική επικράτεια, η οποία θα αναλάβει και το ρόλο του Συντονιστή,
 οι επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν επιχορηγούνται από το έργο και η χρηματοδότηση τους
θαπρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους.
Συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων στη Δράση.
Στην περίπτωση υποβολής πρότασης (μεμονωμένα ή σε σύμπραξη) από μεγάλη επιχείρηση,
προκειμένου να δικαιούται ενίσχυσης θα πρέπει:
 να έχει αναλύσει με εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου σχεδίου τόσο με την
υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν,
 να επιβεβαιώνεται, μέσω της μελέτης αυτής:
- μια ουσιώδης αύξηση του μεγέθους ή του πεδίου του σχεδίου,
- μια ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το επιδοτούμενο έργο ή
- μια ουσιώδης αύξηση στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου.
ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές
Φάσεις:
Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών
Η φάση Α περιλαμβάνει τις κάτωθι ενισχυόμενες ενέργειες:
Α1:
Α2:
Α3:
Α4:
Α5:

Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες
Ενέργειες

προετοιμασίας & σχεδιασμού.
Βιομηχανικής Έρευνας.
Ανάπτυξης
απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης

Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών.
Η φάση β περιλαμβάνει τις κάτωθι ενισχυόμενες ενέργειες:
Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.
Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.
Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης.
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
 είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις,
 είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.
Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΔΟΤΗΣΗ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A1: Ενέργειες
προετοιμασίας &
σχεδιασμού
ΕΩΣ 5% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A2: Ενέργειες
βιομηχανικής
έρευνας
ΕΩΣ 25% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A3: Ενέργειες
Ανάπτυξης

A4: Ενέργειες
απόκτησης
δικαιωμάτων
βιομηχανικής
ιδιοκτησίας
ΕΩΣ 5% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δ.Α.1.1 Δαπάνες Προσωπικού που συμμετάσχει στην
προετοιμασία και το σχεδιασμό της έρευνας, εφόσον τμήμα
της προετοιμασίας (π.χ. μελετών κλπ.) υλοποιείται εσωτερικά
στην επιχείρηση.
Δ.Α.1.2 Δαπάνες προς συμβούλους και εξειδικευμένους
εμπειρογνώμονες που καταρτίζουν βάσει συγκεκριμένης
σύμβασης τις αντίστοιχες μελέτες.
Δ.Α.2.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές,
μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.) που συμμετέχουν άμεσα
στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας.
Δ.Α.2.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές,
εμπειρογνώμονες)
που
συμμετέχουν
άμεσα
στις
δραστηριότητες της έρευνας και συμβουλευτικές ή άλλες
υπηρεσίες από τρίτους
Δ.Α.2.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού πουχρησιμοποιείται
για την διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας.
Δ.Α.2.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που
αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας.
Δ.Α.2.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ.
τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Δ.Α.3.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές,
μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.)
Δ.Α.3.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές,
εμπειρογνώμονες) που
συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της ανάπτυξης και
συμβουλευτικές ή άλλες
υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τη διεξαγωγή της ανάπτυξης.
Δ.Α.3.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
για την διενέργεια διαδικασίας ανάπτυξης.
Δ.Α.3.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που
αφορούν τη διενέργεια τηςν ανάπτυξης.
Δ.Α.3.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ.
τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Επιλέξιμες δαπάνες μόνο στην περίπτωση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Δ.Α.4.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και
συμβουλευτικές, μεταφραστικές, νομικές ή άλλες υπηρεσίες
που παρέχονται από τρίτους για την προετοιμασία, υποβολή
και διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων, την πιθανή
ανανέωσή τους ή την υπεράσπιση της σχύος ήδη
απονεμηθέντος δικαιώματος.
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μικρή επιχειρηση 50%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 40%

Α)Μεμονωμένη πρόταση

Μικρή επιχειρηση 70%
Μεσαία επιχείρηση 60%
Μεγάλη επιχειρηση 50%
Β) Σύμπραξη:
Μικρή επιχειρηση 80%
Μεσαία επιχείρηση 75%
Μεγάλη επιχειρηση 65%

Α)Μεμονωμένη πρόταση

Μικρή επιχειρηση 45%
Μεσαία επιχείρηση 35%
Μεγάλη επιχειρηση 25%
Β) Σύμπραξη:
Μικρή επιχειρηση 60%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 40%

Α)Μεμονωμένη πρόταση

Μικρή επιχειρηση 45%
Μεσαία επιχείρηση 35%
Μεγάλη επιχειρηση 0%
Β) Σύμπραξη:
Μικρή επιχειρηση 60%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 0%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A5: Ενέργειες
διαχείρισης,
υποστήριξης και
συντονισμού της
έρευνας &
ανάπτυξης
ΕΩΣ 15% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Α2,Α3 & Α5 ΤΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Δ.Α.5.1 Δαπάνες Προσωπικού (διοικητικό, βοηθητικό,
οικονομολόγοι, λογιστές, μηχανικοί κλπ.) που δε συμμετέχει
άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά
συνδράμει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Δ.Α.5.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλοι
κλπ.) που δε συμμετέχουν
άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης , αλλά
συνδράμουν στην υλοποίηση
του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του έργου,
υποστήριξη του ερευνητικού
προσωπικού κλπ.).
Δ.Α.5.3 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα
μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων
και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.
Δ.Α.5.4 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα
των δραστηριοτήτων έρευνα & ανάπτυξης.
(η συγκεκριμένη δαπάνη δε δύναται να υπερβεί το 5%
του συνολικού προϋπολογισμού των Κατηγοριών
Ενεργειών Α2,Α3 και Α5 του επενδυτικού σχεδίου).

Α)Μεμονωμένη πρόταση

Μικρή επιχειρηση 45%
Μεσαία επιχείρηση 35%
Μεγάλη επιχειρηση 25%
Β) Σύμπραξη:
Μικρή επιχειρηση 60%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 40%

Α)Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

Μικρή επιχειρηση 35%
Μεσαία επιχείρηση 25%
Μεγάλη επιχειρηση 15%
Β)Αττική

Β1: Ενέργειες
εγκατάστασης
και θέσης σε
λειτουργία
παραγωγικών
υποδομών

Μικρή επιχειρηση 40%
Μεσαία επιχείρηση 30%
Μεγάλη επιχειρηση 20%
Δ.Β.1.1 Δαπάνες
Ενεργητικού.

Προμήθειας

Ενσώματων

Στοιχείων

Γ) Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,
Κρήτη, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Δυτ.
Μακεδονία, Κεντρ.
Μακεδονία

Μικρή επιχειρηση 50%
Μεσαία επιχείρηση 40%
Μεγάλη επιχειρηση 30%
Δ)Αν. Μακεδονία & Θράκη,
Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα

Μικρή επιχειρηση 60%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 40%

Β2: Ενέργειες
προετοιμασίας
διάθεσης
τελικού
προϊόντος/

Τα άυλα στοιχεία θα πρέπει να είναι αποσβεστέα
στοιχεία ενεργητικού και να αγοράζονται από τρίτα
μέρη σύμφωνα με τους όρους της αγοράς
Δ.Β.2.1
Δαπάνες
Ενεργητικού.

Προμήθειας

Ασώματων

Στοιχείων

Α)Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

Μικρή επιχειρηση 35%
Μεσαία επιχείρηση 25%
Μεγάλη επιχειρηση 15%
Β)Αττική

Μικρή επιχειρηση 40%
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Μεσαία επιχείρηση 30%
Μεγάλη επιχειρηση 20%

Υπηρεσίας
ΕΩΣ 50% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Β1 & Β2 ΤΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Γ) Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,
Κρήτη, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Δυτ.
Μακεδονία, Κεντρ.
Μακεδονία

Μικρή επιχειρηση 50%
Μεσαία επιχείρηση 40%
Μεγάλη επιχειρηση 30%
Δ)Αν. Μακεδονία & Θράκη,
Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα

Μικρή επιχειρηση 60%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 40%

Β3: Ενέργειες
επιχειρηματικής
δικτύωσης
ΕΩΣ 30% ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Β1 Β2 & Β3 ΤΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Επιλέξιμες δαπάνες μόνο στην περίπτωση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Δ.Β.3.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς Συμβούλους που
παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.
Δ.Β.3.2 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Περιλαμβάνονται
τα κόστη σχεδιασμού και διαμόρφωσης και λειτουργίας
περιπτέρων, ενοικίασης των σχετικών χώρων, μεταφορά και
ασφάλιση εκθεμάτων, καθώς και μετακινήσεις – διαμονή του
απολύτως αναγκαίου προσωπικού.

Μικρή επιχειρηση 50%
Μεσαία επιχείρηση 50%
Μεγάλη επιχειρηση 0%

ΣΗΜ: Δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου
επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
1) Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο των
ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου.
2) Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις ή δραστηριότητες επιχειρηματικών σχεδίων που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές, με
τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την
εξαγωγική δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν θεωρούνται εξαγωγικές δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους
συμμετοχής σε εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διάθεση μιας νέας υπηρεσίας ή
προϊόντος σε μια νέα αγορά.
3) Ο ΦΠΑ ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία περίπτωση.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται:
Α) Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:
 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
 Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες,με σημείο εκκίνησης την
ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.
Β)Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο της Φάση Β, η συνολική διάρκεια
υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Η συνολική Δημόσια
120.000.000 ευρώ.
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Οδηγός Προγράμματος
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