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«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Εισαγωγή:
Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και αφορά στην ενίσχυση
υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του
ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική
και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους, στις 13
περιφέρειες της χώρας οι οποίες διαιρούνται στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) Περισσότερο Αναπτυγμένες:
Αττική, Νότιο Αιγαίο, (β) Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, (γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης
ανέρχεται σε 150.000.000 €, και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
65.000.000,00
18.750.000,00
56.250.000,00
6.250.000,00
3.750.000,00
150.000.000,00

Δικαιούχοι:
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι υφιστάμενες Μεσαίες
επιχειρήσεις*** (ήτοι εξαιρουμένων των Πολύ Μικρών* και Μικρών** Επιχειρήσεων) οι οποίες πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
α. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
β. Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, όπως ορίζονται στην Πρόσκληση της Δράσης.

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
−
−

−
i.

ii.

iii.

Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να διαθέτει την
κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Άδεια Λειτουργίας.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη
επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του
εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση*, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ως μικρή επιχείρηση**, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως μεσαία επιχείρηση***, στην κατηγορία των ΜΜΕ, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα αφορούν -κατά προτεραιότητα και όχι κατά αποκλειστικότηταστους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά - Κατασκευές

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους
παρακάτω ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 50.000€
ενώ δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 400.000€.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00€, το ποσό
πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται
ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες
δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο
του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Ποσοστό Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα:
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο
της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 50% Δημόσια Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή,
αντίστοιχα.

Ιδιωτική Συμμετοχή
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των
παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει
απαίτηση Αύξησης Μετοχικού/Εταιρικού Κεφαλαίου ή σύναψης Δανείου με ρητή αναφορά στο
επενδυτικό σχέδιο, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου.
Παράλληλα, είναι αποδεκτή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα για την παροχή
βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης. Οι
χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και
χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του
δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη παρούσα δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών, θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά στις κατηγορίες που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στον
Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του έργου

1

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

100%

2

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης
ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και
πιστοποίηση προϊόντων

100%

3

Μεταφορικά Μέσα

4

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του
Επενδυτικού Σχεδίου

info@anemp.gr
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Για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον
τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ
του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή
β) δαπάνη μέχρι 25.000 €.
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους
Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του
επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού
σχεδίου.
μέχρι 4.000,00€
40% και μέχρι 24.000€ για μία (1)
τουλάχιστον ΕΜΕ

5

Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 04/06/2018.
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό
όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την
τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε
περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 50.000 €.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι:
 δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοχτώ (18) μήνες υλοποίησης της
επένδυσης.
 σε περίπτωση που υποβληθεί Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης χωρίς να προηγηθεί Ενδιάμεση
Επαλήθευση, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας των δεκαοχτώ (18)
μηνών.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων:
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίστηκε η 27/06/2018. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς
υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (ήτοι μέχρι τις 04/12/2019).
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Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ:
Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υποβολής του επενδυτικού πλάνου, από πεπειραμένους
και άρτια καταρτισμένους συμβούλους για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του
επενδυτικού σχεδίου, καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου έως και το τελικό
στάδιο της λήψης της δημόσιας επιχορήγησης.
Στη γκάμα των υπηρεσιών της εταιρίας μας επίσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την πιστοποίηση των προϊόντων και δραστηριοτήτων της
επιχείρησης σας.
Επιπλέον, στα πλαίσια συνεργασίας της με εταιρία στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατόπιν
αιτήματος του υποψήφιου επενδυτή, η εταιρία μας δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές
προτάσεις ως προς τις Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης
ενέργειας και ύδατος, η οποίες και αποτελούν επιλέξιμες ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου και
αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης σας.

