Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Επιχειρηματικότητα των Νέων
Υποβολή Αιτήσεων από 01/07/11 έως 30/09/11
Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Αναπτυξιακού
Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν
την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες
συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη
διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει
από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα
στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).
Επίσης απαιτείται:
• Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το Νόμο 3908/2011 (Ατομική
Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε).
• Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή να είναι υπό ίδρυση).
• Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (ή να ασκούν τη
διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν
τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν στην
ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
• Επιχειρήσεις που υπάγονται στην Επιχειρηματικότητα των Νέων μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική
Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-ενίσχυσης των ίδιων
επιλέξιμων δαπανών.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς
Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι:
• Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους €100.000.
• Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους €150.000.

της

Τι χρηματοδοτείται:
Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων ΔΕΝ ενισχύονται οι
δαπάνες παγίων της επένδυσης.
Είδη Ενισχύσεων:
Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχονται τα
ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού
ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν
την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως
ποσοστό αυτών, και
β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και
προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων,
αφαιρουμένου του ποσού του Φ.Π.Α.
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Ύψος Ενισχύσεων - Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των
Νέων παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή της Επιχορήγησης ή/και της
Επιδότησης Leasing.
¾ Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
¾ Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό €500.000 για τις δαπάνες
που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης
¾ Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού παραγωγής το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι του ποσού
του €1.000.000.
¾ Τα ανωτέρω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την
ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος
χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της
χορηγούμενης ενίσχυσης.
Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν:
Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης:
• Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
(νομικές, διοικητικές, παροχή συμβουλών, κ.α.) μέχρι ποσοστού 10% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των €30.000.
• Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης τόκους με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το
επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση
τεχνολογικών υποδομών (σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού
Πάρκου, Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.).
• Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και
φόρους όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).
• Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν
έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις).
Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών
και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
κτιριακών & λοιπών
Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής οι οποίες πρέπει αποδεδειγμένα να
πραγματοποιούνται μέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη μετά την ίδρυση της
επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά ενίσχυσης που χορηγούνται επί
των Ενισχυόμενων Δαπανών (Α. Δαπάνες Ίδρυσης & Β. Δαπάνες
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) κάθε ενός εκ των 5 πρώτων ετών της επένδυσης:
Έτη
Έτη
Επιπλέον
Περιφέρεια
(1ο - 3ο) (4ο - 5ο)
% (*)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτική
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος,
35%
25%
+5%
Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική
25%
15%
(*) Επιπλέον ποσοστό Ενίσχυσης για νησιά της Περιφέρειας με πληθυσμό < 5.000
κατοίκων
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Χρόνος Ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο (2) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του.
Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την
προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση
τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού –
εκδοθέντα τιμολόγια κ.λπ.).
Τρόπος Χρηματοδότησης
Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί
για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
Τα πάγια της επένδυσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
• Είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων.
• Είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο).
• Είτε μέσω κρατικής ενίσχυσης (στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει
υπαχθεί σε κάποιο άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων).
Ο φορέας οφείλει να προσκομίσει παραστατικά που θα τεκμηριώνουν τη
δυνατότητά του να εξασφαλίσει τουλάχιστον το 30% του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου εξαιρουμένων των:
α) δαπανών Leasing, και
β) δαπανών για μισθώματα κτιρίων & μηχανημάτων- με έναν από τους
παραπάνω τρόπους.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία
συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον
βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.
Καταβολή Ενισχύσεων
1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
προκαταβολής που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού
της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.
2. Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση ενός
(1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και εφόσον
έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου (με βάση
το κόστος αυτού).
3. Το παρεχόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της
συνολικής ενίσχυσης πριν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου, με την επιφύλαξη ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης
παρέχεται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την ίδρυσή της, έτη
λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό
δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
4. Η ενίσχυση παρέχεται, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, μετά τη
λήξη κάθε οικονομικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που
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πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού, λαμβανομένων υπόψη τυχόν
υπολοίπων που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη.
Δαπάνες που συνθέτουν το Κόστος Επένδυσης – Ενισχυόμενες Δαπάνες
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάκριση μεταξύ των: α) δαπανών που
συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου και β) Ενισχυόμενων δαπανών,
στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων.
Με τον (α) όρο των δαπανών που συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού
Σχεδίου εννοείται το σύνολο των δαπανών που στα πλαίσια του Επενδυτικού
Νόμου 3908/2011 διαμορφώνουν το κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Τέτοιες
δαπάνες μπορεί να είναι:
i. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία
• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών
εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της
μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,
ii. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
• Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.
• Άδειες εκμετάλλευσης.
• Μη νομικά κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.
iii. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
• Όπως ορίζονται στην ΥΑ 17297.
iv. Δαπάνες
Παραγωγής.

Μίσθωσης

Κτιριακών

Εγκαταστάσεων

και

Εξοπλισμού

v. Αξία πάγιου εξοπλισμού που αποκτάται με σύμβαση Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης.
Με τον (β) όρο των Ενισχυόμενων δαπανών εννοείται το σύνολο των δαπανών
που μπορούν να ενισχυθούν στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των
Νέων όπως αναλύθηκαν παραπάνω (βλ. Τι χρηματοδοτείται)

Κ.Α.Δ. που ωφελούνται: Όλοι
Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών
που εξαιρούνται:
α. Από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011 εξαιρούνται οι ακόλουθοι
κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας (βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας
Οικονοµικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008»):
• 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα
• 41 Κατασκευές Κτιρίων
• 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και
λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές
κατασκευές)
• 43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
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• 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
• 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
• 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
• 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
• 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
τις
• 64 Δραστηριότητες
χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών,
με
εξαίρεση
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
• 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
• 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες
• 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
• 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
• 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
• 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις
• 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
• 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
• 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
• 78 Δραστηριότητες απασχόλησης
• 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
• 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
• 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
• 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
• 85 Εκπαίδευση
• 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
• 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
• 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
• 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
• 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
• 94 Δραστηριότητες οργανώσεων
• 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
• 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
• 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη
διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
• 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:
• Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών,
του άνθρακα και της ναυπηγίας.
• Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των
θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
οποίες συμμετέχει
το
• Επενδυτικά
σχέδια
εταιρειών
στις
Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του
49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους
φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων
τους.
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• Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή
της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την
εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).
γ. Ειδικότερα για τον τομέα του Τουρισμού, δεν υπάγονται στο καθεστώς
ενισχύσεων του ν.3908/2011:
• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον
εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν
ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων, εκτός από τις
επενδύσεις Τουρισμού Υγείας.
• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτισμάτων
σε
ξενοδοχειακές
µονάδες κατηγορίας
μικρότερης
των
3 αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών μονάδων
που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή
αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων.
• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της
μονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
εκσυγχρονισµού της μονάδας.
• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων
δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξαρτήτου
κατηγορίας.

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ***
€150.000

Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό*.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος
από 10.000.000 ευρώ.
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό*. Ο
€100.000
ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος
από 2.000.000 ευρώ.
* Μεταφρασμένο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Δηλαδή 1 εργαζόμενος
πλήρους απασχόλησης έχει 300 ημερομίσθια άρα 300/300 = 1 ΕΜΕ.

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου)
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις
διατάξεις του νόμου 3908/2011.
1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 συναρτάται με το συνολικό κόστος
του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως ακολούθως:
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α. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Επιχειρηματικότητας των Νέων
ποσοστό πέντε δέκατα τοις χιλίοις (0,5/1000) του συνολικού κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και με ανώτατο ύψος τις 10.000 ευρώ.
2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3908/2011.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων
του καθεστώτος Επιχειρηματικότητας των Νέων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. α) είναι
απαραίτητη
η
υποβολή
των
ακόλουθων
αιτήσεων,
δηλώσεων
και
τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ−Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει
σχετικών υποδειγμάτων.
α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
γ) Οικονομοτεχνική Μελέτη.
δ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης του Κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες
προσφορές, για το σύνολο του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και
συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση αγοράς −
μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.
ε) Στοιχεία Τεκμηρίωσης της Βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και
η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με
επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.
στ) Δήλωση για το Χαρακτηρισμό μιας Επιχείρησης ως Πολύ Μικρής ή
Μικρής
¾ Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008,
¾ Στοιχεία του φορέα και των μετόχων − εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των
δηλωθέντων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του
Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και
εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011».
Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά
α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού
(παραβόλου), όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 17301 19−4−2011 απόφαση
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του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους
καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011».
β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και
της δυνατότητας εξωτερικής χρηματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
γ) Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό
σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων
επιχειρήσεων.
(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή
έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).
(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (Για
επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός
της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή
συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ
των δύο).
(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής
Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο
Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης
για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.).
(4) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
(1) Φορολογική Ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική Ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό Μη Πτώχευσης και Μη Υποβολής Αίτησης για Πτώχευση
τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης
για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για
επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο
χώρο (γήπεδο ή ακίνητο):
¾ Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη
μεταγραφής αυτού.
¾ Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης για
τουλάχιστον 15 έτη ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την
πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για τουλάχιστον 15 έτη για το σκοπό της
επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής.
¾ Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς
ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης
οικοπέδου ή ακινήτου.
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Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών

Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την
απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίσεων ή αδειών (ίδρυσης,
εγκατάστασης,
εκμετάλλευσης,
σκοπιμότητας,
καταλληλότητας,
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο
πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού.
Ειδικά Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθμ.
31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004 και
διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του
νόμου 3908/2011, τα οποία ενισχύονται με το παρόν καθεστώς, ήτοι για τα
επενδυτικά σχέδια μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2,
παράγραφοι 2.2. και 2.3. της ως άνω απόφασης), και μέχρι την έκδοση της
προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται
στα άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής.
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Επενδυτικός Νόµος 3908/2011:
Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1:
Υλοποίηση του 50% εντός του 2ου Έτους µετά την Ίδρυση
και Ολοκλήρωση εντός του 3ου Έτους µετά την Ίδρυση
Α. ΦΟΡΕΑΣ:
Επιχείρηση που ιδρύθηκε την 01/01/2011 και θα υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ:
Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί ως εξής:
- Θα µισθωθεί κτίριο

Μηνιαίο µίσθωµα 1.000 €

- Θα συνάψει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing) για τον Μηχανολογικό και Λοιπό Εξοπλισµό
διάρκειας 5 ετών

Συνολική αξία 100.000 €

- Θα γίνουν δαπάνες για ενσώµατα πάγια
(διαµόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου, τεχνικές εγκαταστάσεις, αγορά µηχανηµάτων
και λοιπού εξοπλισµού)

Συνολική δαπάνη 150.000 €

- Θα γίνουν δαπάνες για άυλα πάγια
(αµοιβές για µελέτες που αφορούν το επενδυτικό
σχέδιο, πιστοποιήσεις, αγορά τεχνογνωσίας, κλπ)

Συνολική δαπάνη 20.000 €

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:
1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆απάνες για ενσώµατα πάγια

150.000 €

∆απάνες για άυλα πάγια

20.000 €

Κόστος παγίων επενδυτικού σχεδίου
∆απάνες για µίσθωση κτιρίου

170.000 €
60.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

230.000 €

2. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

100.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

330.000 €

∆. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ:
∆εν υπάρχουν περιορισµοί για τον τρόπο που θα χρηµατοδοτηθεί ή επένδυση.
Το κόστος των παγίων του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µε ίδια κεφάλαια, εξωτερική
χρηµατοδότηση ή και κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε
κάποιο άλλο καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων.
Υπενθυµίζεται ότι το ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του Ν.3908/2011 δεν επιχορηγεί τις
δαπάνες των παγίων της επένδυσης.
Για τη διασφάλιση όµως της δυνατότητας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπάρχει η απαίτηση, κατά την
υποβολή της αίτησης, ο φορέας να τεκµηριώσει µε επίσηµα παραστατικά ότι µπορεί να εξασφαλίσει ποσό ίσο µε
τουλάχιστον το 30% του κόστους των παγίων, είτε µε δικά του κεφάλαια, είτε µε χρηµατοδότηση από τρίτους.
Για το συγκεκριµένο παράδειγµα, ο φορέας θα πρέπει να αποδείξει τη δυνατότητα εξασφάλισης ποσού τουλάχιστον
51.000 € (=170.000*30%).
* Υπογραµµίζεται ότι στον υπολογισµό του κόστους των παγίων δεν λαµβάνονται υπόψη: (α) οι δαπάνες
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), αλλά ούτε και (β) οι δαπάνες για µισθώµατα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και
Εξοπλισµού Παραγωγής.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου η επιχείρηση να πάρει τις ενισχύσεις του
παρόντος καθεστώτος. Οι ενισχύσεις όµως δεν παρέχονται για τις επενδυτικές δαπάνες αλλά:
(Α) Για τις δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και
(Β) Για τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης και για τη χρονική περίοδο από την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής και µέχρι τη συµπλήρωση 5ετίας από την ηµεροµηνία ίδρυσης της επιχείρησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση εξαρτάται από τον τόπο εγκατάστασης. Για ένα επενδυτικό
σχέδιο στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 35% για τα 3 πρώτα έτη από
την ίδρυση της επιχείρησης και σε 25% για το επόµενα 2 έτη µέχρι τη συµπλήρωση της 5ετίας.
Εάν γίνει µία υπόθεση για την εξέλιξη των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης & λειτουργίας της επιχείρησης οι οποίες θα
ενισχυθούν, υπολογίζεται το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση βάσει των δαπανών κάθε έτους
(3).
Για τον υπολογισµό που τελικά εισπράττει ο φορέας ως ενίσχυση (6) λαµβάνονται υπόψη και οι λοιποί περιορισµοί
του νόµου.
ΕΤΟΣ 1Ο
Ίδρυσης και
Υπαγωγή

ΕΤΟΣ 2Ο
Υλοποίηση
50%

ΕΤΟΣ 3Ο
Ολοκλήρωση
επένδυσης

ΕΤΟΣ 4Ο

ΕΤΟΣ 5Ο

ΣΥΝΟΛΟ
5ΕΤΙΑΣ

1. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
(Α) ∆απάνες ίδρυσης, οργάνωσης και
λειτουργίας (νοµικές – συµβουλευτικές
υπηρεσίες, µισθώµατα, ενέργεια,
ύδρευση, θέρµανση, διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόροι, µισθοδοσία)

40.000

80.000

120.000

160.000

160.000

(Β) Χρηµατοδοτική µίσθωση
εγκαταστάσεων

23.740

23.740

23.740

23.740

23.740

35%

35%

35%

25%

25%

(Α) Επιχορήγηση για δαπάνες ίδρυσης
οργάνωσης και λειτουργίας

14.000

28.000

42.000

40.000

40.000

164.000

(Β) Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωση

8.309

8.309

8.309

5.935

5.935

36.796

22.309

36.309

50.309

45.935

45.935

200.796

0

22.309

0

0

0

0

58.618

50.309

45.935

45.935

0

2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ
4. Ποσό Ενίσχυσης Μεταφερόµενο
από προηγούµενα έτη
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ
6.ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

0

58.618

50.309

45.935

45.935

200.796

7.Μη εισπραχθείσα ενίσχυση προς
µεταφορά στα επόµενα έτη

22.309

0

0

0

0

0

ΣΤ. ΠΛΑΦΟΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που λαµβάνει η επιχείρηση µε τη µορφή επιχορήγησης των δαπανών
ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας (Α) δεν µπορεί να υπερβεί το 100% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου. Επίσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 500.000 €.
Για τα συγκεκριµένο παράδειγµα το πλαφόν αυτό είναι 100%* 230.000 € = 230.000 € (<500.000 €).
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η επιχείρηση δικαιούται να πάρει 164.000 €, άρα δεν υπερβαίνει το
πλαφόν.
2. Το συνολικό ποσό που λαµβάνει η επιχείρηση ως ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) δεν µπορεί
να υπερβεί τις 836.000 € (= 1.000.000 € - 164.000 €)
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η επιχείρηση δικαιούται να πάρει 36.796 €, άρα δεν υπερβαίνει το
πλαφόν.
3. Η επιχείρηση δεν µπορεί να πάρει ανά έτος ενίσχυση που να υπερβαίνει το 33% της συνολικής εγκριθείσας
ενίσχυσης (δηλαδή το σύνολο της επιχορήγησης για δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας συν την
ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Εάν για ένα έτος υπάρχει υπέρβαση του ποσού αυτού η µηκαταβαλλόµενη ενίσχυση µπορεί να εισπραχθεί τα επόµενα έτη τηρουµένου πάντοτε το περιορισµού του
33%.
Για τα συγκεκριµένο παράδειγµα το ετήσιο αυτό πλαφόν είναι 33%* 200.796 € = 66.263 €
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα σε κανένα έτος δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσού αυτού.

Ζ. ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
1. Η ενίσχυση παρέχεται, µετά τη λήξη εκάστου οικονοµικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού (λαµβανοµένων υπόψη τυχόν υπολοίπων που µεταφέρονται
από προηγούµενα έτη).
2. Για την έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης υπαγωγής και να έχει πραγµατοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου.
Ανεξαρτήτως των παραπάνω προϋποθέσεων ποσό µέχρι 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης µπορεί να
χορηγηθεί µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής ως προκαταβολή, µε την προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής.
3. Η επιχείρηση δεν µπορεί να εισπράξει ποσό µεγαλύτερο από το 50% της εγκριθείσας ενίσχυσης πριν την
ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για τα συγκεκριµένο παράδειγµα λόγω των παραπάνω περιορισµών η επιχείρηση:
→

το 1ο έτος (έτος ίδρυσης και υπαγωγής) δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ενίσχυσης.

→

το 2ο έτος (υλοποίηση του 50% της επένδυσης) θα εισπράξει την ενίσχυση που δικαιούται από τις δαπάνες
του 1ου και του 2ου έτους (58.618 €).

→

από το 3ο έτος (ολοκλήρωση της επένδυσης και µετέπειτα) εισπράττει την ενίσχυση που δικαιούται βάσει
των δαπανών του έτους.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2:
Υλοποίηση του 50% εντός του 2ου Έτους µετά την Ίδρυση
και Ολοκλήρωση εντός του 4ου Έτους µετά την Ίδρυση
Σε περίπτωση που η επένδυση δεν ολοκληρωθεί το 3ο έτος αλλά ολοκληρωθεί το 4ο έτος ο παραπάνω πίνακας
υπολογισµού της ενίσχυσης διαµορφώνεται ως εξής:
ΕΤΟΣ 1Ο
Ίδρυσης και
Υπαγωγή

ΕΤΟΣ 2Ο
Υλοποίηση
50%

ΕΤΟΣ 3Ο

ΕΤΟΣ 4Ο
Ολοκλήρωση
επένδυσης

ΕΤΟΣ 5Ο

ΣΥΝΟΛΟ
5ΕΤΙΑΣ

1. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
(Α) ∆απάνες ίδρυσης, οργάνωσης και
λειτουργίας (νοµικές - συµβουλευτικές
υπηρεσίες, µισθώµατα, ενέργεια,
ύδρευση, θέρµανση, διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόροι, µισθοδοσία)

40.000

80.000

120.000

160.000

160.000

(Β) Χρηµατοδοτική µίσθωση
εγκαταστάσεων

23.740

23.740

23.740

23.740

23.740

35%

35%

35%

25%

25%

(Α) Επιχορήγηση για δαπάνες ίδρυσης
οργάνωσης και λειτουργίας

14.000

28.000

42.000

40.000

40.000

164.000

(Β) Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωση

8.309

8.309

8.309

5.935

5.935

36.796

22.309

36.309

50.309

45.935

45.935

200.796

0

22.309

0

8.528

0

0

22.309

58.618

50.309

54.463

45.935

0

6.ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

0

58.618

41.780

54.463

45.935

200.796

7.Μη εισπραχθείσα ενίσχυση προς
µεταφορά στα επόµενα έτη

22.309

0

8.528

0

0

0

2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ
4. Ποσό Ενίσχυσης Μεταφερόµενο
από προηγούµενα έτη
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ

→

Το 1ο έτος (έτος ίδρυσης και υπαγωγής) δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ενίσχυσης.

→

Το 2ο έτος (υλοποίηση του 50% της επένδυσης) θα εισπράξει την ενίσχυση που δικαιούται από τις δαπάνες
του 1ου και του 2ου έτους (58.618 €) – ∆εν υπερβαίνει το πλαφόν του 33%, ήτοι 66.263 € (= 200.796 € *
33%).

→

Το 3ο έτος (δεν έχει ολοκληρώσει την επένδυσης) εισπράττει ποσό ενίσχυσης (41.780 €), το οποίο
αθροιζόµενο µε το ποσό ενίσχυσης των προηγούµενων ετών (58.618 €) καλύπτουν το 50% της συνολικά
εγκριθείσας ενίσχυσης, ήτοι 100.398 € (= 200.796 € * 50%) - ∆εν υπερβαίνει το πλαφόν του 33%.

→

Από το 4ο έτος (ολοκλήρωση της επένδυσης και µετέπειτα) εισπράττει την ενίσχυση που δικαιούται βάσει
των δαπανών του έτους.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3:
Υλοποίηση του 50% εντός του 3ου Έτους µετά την Ίδρυση
και Ολοκλήρωση εντός του 4ου Έτους µετά την Ίδρυση
Σε περίπτωση που η επένδυση δεν ολοκληρωθεί το 3ο έτος αλλά ολοκληρωθεί το 4ο έτος και το 50% της επένδυσης
έχει υλοποιηθεί το 3ο έτος ο παραπάνω πίνακας υπολογισµού της ενίσχυσης διαµορφώνεται ως εξής:
ΕΤΟΣ 1Ο
Ίδρυσης και
Υπαγωγή

ΕΤΟΣ 2Ο

ΕΤΟΣ 3Ο
Υλοποίηση
50%

ΕΤΟΣ 4Ο
Ολοκλήρωση
επένδυσης

ΕΤΟΣ 5Ο

ΣΥΝΟΛΟ
5ΕΤΙΑΣ

1. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
(Α) ∆απάνες ίδρυσης οργάνωσης και
λειτουργίας (νοµικές- συµβουλευτικές
υπηρεσίες, µισθώµατα, ενέργεια,
ύδρευση, θέρµανση, διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόροι, µισθοδοσία)

40.000

80.000

120.000

160.000

160.000

(Β) Χρηµατοδοτική µίσθωση
εγκαταστάσεων

23.740

23.740

23.740

23.740

23.740

35%

35%

35%

25%

25%

(Α) Επιχορήγηση για δαπάνες ίδρυσης
οργάνωσης και λειτουργίας

14.000

28.000

42.000

40.000

40.000

164.000

(Β) Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωση

8.309

8.309

8.309

5.935

5.935

36.796

22.309

36.309

50.309

45.935

45.935

200.796

0

22.309

58.618

42.664

22.336

0

22.309

58.618

108.927

88.559

68.271

0

6.ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

0

0

66.263

66.263

66.263

198.789

7.Μη εισπραχθείσα ενίσχυση προς
µεταφορά στα επόµενα έτη

22.309

58.618

42.664

22.336

2.008

0

2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ
4. Ποσό Ενίσχυσης Μεταφερόµενο
από προηγούµενα έτη
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ

→

Το 1ο έτος (έτος ίδρυσης και υπαγωγής) δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ενίσχυσης.

→

Το 2ο έτος δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ενίσχυσης, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης.

→

Το 3ο έτος (υλοποίηση του 50% της επένδυσης) έχει προς είσπραξη την ενίσχυσης βάσει των δαπανών του
έτους πλέον την µη καταβληθείσα ενίσχυση των 2 προηγούµενων ετών (σύνολο 108.927 €) µπορεί όµως να
εισπράξει µόνο 66.263 € λόγω του περιορισµού του 33%.

→

Το 4ο έτος (ολοκλήρωση της επένδυσης) και το 5ο έτος η επιχείρηση θα εισπράττει 66.263 € ετησίως λόγω
του περιορισµού του 33%.

Τελικά η επιχείρηση δεν θα εισπράξει το σύνολο της εγκριθείσας ενίσχυσης (παραµένει υπόλοιπο 2.008 €).

