Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού – Εμπορίου Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΣΚΟΠΟΣ:
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην
καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε
συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. νέες επιχειρήσεις - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω
κατηγορία των υφιστάμενων.
ΣΗΜ: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές
τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή
οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με
ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης
(franchising οποιασδήποτε μορφής).

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Όλη η Ελλάδα.
ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
20.000 €
300.000 €
20.000 €
100.000 €
30.000 €
300.000 €
20.000 €
100.000 €
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:
να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ
Οδηγού του προγράμματος)
να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής
Ενότητας
να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως ορίζονται απο τον παρακάτω πίνακα:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΗ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

Εργαζόμενοι (ΕΜΕ)

<10 και

<50 και

<250 και

Κύκλος Εργασιών

< 2 εκατ €

< 10 εκατ €

< 50 εκατ €

ή

ή

ή

< 2 εκατ €

< 10 εκατ €

< 43 εκατ €

Σύνολο Ενεργητικού

Στοιχεία τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης
να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα
στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο.
να μην είναι προβληματική επιχείρηση
να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται
στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί
σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:
να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων
με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού του προγράμματος)
να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής
Ενότητας
οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την
πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρηση(δηλαδή, να
απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και με κύκλο εργασιών έως 50εκ. €)
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να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα
στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε
περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες
επιχειρήσεις)
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που
απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά
σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί
σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε
όμορες αγορές
να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς ενίσχυσης της κάθε
Περιφέρειας.
Ειδικότερα, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:
α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η ημερομηνία Προκήρυξης
(14/01/2013) του Προγράμματος
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό), η ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής
χρήσης)
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης
Ενέργειας
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
Λογισμικό
Προβολή - Προώθηση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέεςυπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό
χρηματοδότησης 25%)

60%

80%

60%

100%

100%

100%

15.000

15.000

10.000

100%

100%

100%

20%

20%

20%

6.000 €

6.000 €

6.000 €

30.000 €
20.000 €
10.000 €

30.000 €
30.000 €
10.000 €

10.000 €
10.000 €
10.000 €

40%

40%

40%

Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει
να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

Για να δείτε αναλυτικά τις ενδεικτικές δαπάνες ανα θεματική ενότητα πατήστε εδώ.

Επισημαίνονται οι εξής ενδεικτικοί περιορισμοί δαπανών:

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών.
Δεν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράμματος η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνάδει με τον προτεινόμενο ΚΑΔ της
επένδυσης.
Η ημερομηνία έκδοσης των προσφορών της πρότασης υποβολής δεν θα πρέπει να είναι πριν την
ημερομηνία του Προγράμματος
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ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:–
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/4/2013
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ€ για τις 13
περιφέρειες της χώρας. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 –
30 % νέες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε
(15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση»
και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη
Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:–

Ποσοστά Ενίσχυσης:
Α) Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών):

Περιφέρειες

Α) Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
% ιδιωτικής
συμμετοχής
για μεσαίες
επιχειρήσεις
50

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις

50

% ενίσχυσης
για μικρές και
πολύ μικρές
επιχειρήσεις
60

40
40
50
40
40
50
40
40
40

50
50
60
50
50
60
50
50
50

60
60
50
60
60
50
60
60
60

50
50
40
50
50
40
50
50
50

%ενίσχυσης για μεσαίες
επιχειρήσεις % ενίσχυσης
Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Κ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια
Δ. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο
Κρήτη

40

Β) Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

Περιφέρειες

Στερεά
Ελλάδα
Ν. Αιγαίο
Αττική

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης για
μεσαίες
επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για
μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

40
40
40

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

50

%
ιδιωτικής
συμμετοχής για
μεσαίες επιχειρήσεις
60

%
ιδιωτικής συμμετοχής
για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις
50

50
50

60
60

50
5
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Γ) Ενίσχυση
των
λειτουργικών
δαπανών
μόνο νέων
και υπό
σύσταση
επιχειρήσεων
Όλες οι
Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

% ενίσχυσης για
μεσαίες
επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για
μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις

%
ιδιωτικής
συμμετοχής για
μεσαίες επιχειρήσεις

%
ιδιωτικής συμμετοχής
για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις

-

25

100

75

Ιδιωτική συμμετοχή:
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει
ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται
από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών
εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος
JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Οδηγός προγράμματος
Επιλέξιμοι ΚΑΔ
Επιλέξιμες δαπάνες
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