ΕΣΠΑ 2007 - 2013
«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.»
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ …
Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν σε οργανωμένους χώρους,
προσανατολίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΥΠΑΑΝ).

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Το πρόγραμμα που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του Σεπτεμβρίου,
παράσχει χρηματοδοτικό κίνητρο στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να
μεταφερθούν σε Βιομηχανικές Περιοχές, (ΒΙ.ΠΕ.) Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.Π.Α),
Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.) και Τεχνοπόλεις.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ:

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα
μετεγκατασταθούν δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς
και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες
περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες κερδοφόρες
(μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων τριετίας θετικός) μικρές και πολύ
μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς και υποστηρικτικές αυτών,:
1. Δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους τομείς της Μεταποίησης και
των Υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές
2. Οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του
προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ
2008 (Παράρτημα A).
3. Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα
φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από τη νόμιμη άδεια
λειτουργίας της επιχείρησης ή από το καταστατικό της επιχείρησης ή από τη
δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ.
4. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και
λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε
Για το πρόγραμμα ως υφιστάμενες
επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον (3) χρόνια
λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες (Παράρτημα A).
5. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εταιρική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή
Ατομικές Επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί & τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ..
6. Οι Μικρές & Πολύ Μικρές απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα σε
ΕΜΕ και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ
7. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
8. Πρέπει να λειτουργού νομίμως, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ
άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την
αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την
ανανέωσή της). Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες που στερούνται νόμιμης
άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και βιομηχανικές
ή βιοτεχνικές μονάδες των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν κάνει
αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης

 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

1/5

του προγράμματος, απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραμμα.
Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με
προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κτλ).
10. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές
για 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.).
11. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που εμφανίζουν κατά την τελευταία 3-ετία (ή κατά
περίπτωση 2-ετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων
(ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).
9.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιπλέον προϋποθέσεις
* Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική
πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Δεν είναι
δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης από μια επιχείρηση που να αφορά
παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης ή η υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια
επιχείρηση για διαφορετικό τόπο υλοποίησης.
* Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
* Δεν έχουν λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis
που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 35% έως και 50% του
κόστους της μετεγκατάστασης (ισχύει ο κανόνας de minimis).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ:

Θα οριστεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ /
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Θα οριστεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος

ΤΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και
Τραπεζικό Δανεισμό.
Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25%
του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Επιλέξιμες ενέργειες
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση ενέργειες θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Επενδύσεις σε Πάγια
1. Δαπάνες για την απόκτηση γης για ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι δαπάνες αυτής της
κατηγορίας περιλαμβάνουν το κόστος έκδοσης αδειών οικοδομής, καθώς και το
κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την ανέγερση νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων. Σε περιπτώσεις που η δαπάνη κατασκευής του κτιρίου υπερβαίνει το
εγκεκριμένο με το παρόν πρόγραμμα κόστος, το κτήριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
και εξοφληθεί στο σύνολό του για να καταβληθεί η αναλογούσα στο εγκεκριμένο
κόστος κτιρίου δαπάνη.
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3. Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/
διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο, προκειμένου
να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση, οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας
περιλαμβάνουν το κόστος έκδοσης αδειών οικοδομής καθώς και το κόστος διαφόρων
υλικών και εργασιών για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την
επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως
αναγκαίες βάσεις εγκατάστασης μηχανημάτων, χωρίσματα κ.λπ.
4. Δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου παραγωγικού
εξοπλισμού (περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για
την εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και οι δαπάνες μετάβασης και παραμονής
αναγκαίου ειδικού τεχνικού προσωπικού).
5. Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου (οι δαπάνες
αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κτήριο στη νέα θέση εγκατάστασης, όπως
ασφαλτόστρωση, επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου, δενδροφύτευση κ.λπ.
6. Δαπάνες για τη δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης π.χ.
ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου, καθώς και τις δαπάνες
σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά.
7. Δαπάνες για λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις όπως δημιουργία
ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης - κλιματισμού κ.λπ., οι οποίες θα δίνουν
ολοκληρωμένο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της μετεγκατάστασης (κόστος
υλικών και εργασιών).
Συνίσταται τα νέα μηχανήματα / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός να πληρούν τις
σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.
Άυλες Επενδύσεις
8. Δαπάνες για την αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος παραγωγικού και μη
εξοπλισμού από τον υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης (κόστος αποσύνδεσης από τα
δίκτυα παροχής, αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού).
9. Δαπάνες για τη μεταφορά του υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού στο
νέο χώρο εγκατάστασης (περιλαμβάνεται τυχόν κόστος φόρτωσης - εκφόρτωσης στα
μεταφορικά μέσα, καθώς και το κόστος ασφάλισης των μεταφερόμενων με τη
προϋπόθεση ότι αυτό είναι σε αντιστοιχία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς
μεταφορά εξοπλισμού).
10. Δαπάνες για την εγκατάσταση του υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού
στο νέο χώρο εγκατάστασης (κόστος, συναρμολόγησης, σύνδεσης με τα δίκτυα
παροχής, ρύθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού, των απαιτούμενων υλικών και
εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του).
11. Δαπάνες για τη μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων, καθώς
και βοηθητικών υλών από τον παλιό χώρο στο νέο χώρο εγκατάστασης
(περιλαμβάνεται τυχόν κόστος συσκευασίας, φόρτωσης - εκφόρτωσης στα
μεταφορικά μέσα, καθώς και το κόστος ασφάλισης των μεταφερόμενων).
12. Δαπάνες για αγορά ανταλλακτικών του εξοπλισμού σε περίπτωση ζημιάς κατά τη
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μεταφορά και αποσυναρμολόγησή του.
13. Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την
παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης.
14. Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την
εγκατάσταση στη νέα θέση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΔ 2008
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
NACE, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ –
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA,
ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10.52
10.7
10.82
10.83.12
10.83.14
10.83.15
10.84
(Εκτός 10.84.11)
10.86
10.89.11
10.89.13.01
10.89.13.02
11.01
11.05
11.07
13
14
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ. Εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του
καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ.
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού

17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
(Εκτός Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ)
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ
Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμε-νων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων

32
33
37
38

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανά-κτηση υλικών

39
62
63

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών & συναφείς
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

16
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