ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 27/06/2018.

150.000.000 €

ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη,
Κεντρική
Μακεδονία,
Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς
πόρους.

Π/Υ (Δ/Δ) €
65.000.000,00

18.750.000,00
56.250.000,00
6.250.000,00
3.750.000,00
150.000.000,00

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από
50.000,00 € έως 400.000,00 €. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων
δαπανών.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης.
Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση:
είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από
250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατ. ευρώ,
 είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος
εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43
εκατ. ευρώ.
Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια
βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον
αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται
ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει ως
αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας
επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά
οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω
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προϋποθέσεις - θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την
έκδοση της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης
διάρκειας



Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον εππιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ
«Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης»



Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας



Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο εθνικούς
ή κοινοτικούς πόρους



Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε
μία μόνο Περιφέρεια

Κατά προτεραιότητα οι παρακάτω τομείς:
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τουρισμός
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία
 Υλικά – Κατασκευές



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός,, Τυποποίηση
και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού αχεδίου
 Μεταφορικά μέσα – Αποκλειστικά 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.
 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου – μέχρι 4.000€
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) – 40% και μέχρι
24.000€ για μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι
δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και
από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι της προκύρηξης σε μη επεξεργάσιμη
ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.
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