ΕΣΠΑ 2007 - 2013
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011
ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 30 εκ. €, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο
και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:
 Την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
 Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
 Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής
υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Ανάμεσα στις σημαντικές διαφοροποιήσεις του Προγράμματος «Νέα –
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
1.
Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν,
που περιλαμβάνει τους κλάδους τους κλάδους της μεταποίησης, της
«πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής
υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά.
2.
Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών.
Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει
τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής
του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3.
Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η
λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή
επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι
ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν
προέρχονται.
4.
Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο
αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης,
προωθώντας τα startups.
5.
Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον
πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση,
παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6.
Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την
επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές
μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι
απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνα και ανάπτυξης.
7.
Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη
συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω
στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8.
Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων
(follow up) και επιβραβεύονται τα θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση
στόχων.
9.
Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων
‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των
ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.
Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιείται το
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Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», το οποίο κυρίως
αποσκοπεί στην:
A) Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα
οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη /
κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε
επιχειρηματική καινοτομία.
B) Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει
έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική
αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων
προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων /
υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας
παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων
με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Καινοτομία:
i) Επιστημονική ή/και Τεχνολογική: αξιοποίηση επιστημονικής ή / και τεχνολογικής
φύσεως ιδέας, πρωτότυπης λύσης προβλήματος, ανακάλυψης ή συνδυασμού
διαθέσιμων γνώσεων ή/και τεχνολογιών.
ii) Μη-Τεχνολογική: εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας ή εφαρμογή γνώσης μη
τεχνολογικού χαρακτήρα ή καινοτομικός συνδυασμός καλώς καταγεγραμμένης και
υφιστάμενης γνώσης, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα
της προς ίδρυση επιχείρησης ή της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. Στην
κατηγορία αυτή δύναται να περιλαμβάνονται οι καινοτομίες διεργασιών και κατά
περίπτωση οι οικολογικές καινοτομίες υπό τους όρους, περιορισμούς και
προϋποθέσεις το προγράμματος.
iii) Γίνονται δεκτές και αξιολογούνται προτάσεις/επενδυτικά σχέδια οργανωτικής
καινοτομίας ή/και καινοτομίας marketing (υπό όρους και περιορισμούς του πίνακα πίνακας επεξήγησης όρων και συντμήσεων) υπό την προϋπόθεση ότι θα
περιλαμβάνουν / συνδυάζονται και με καινοτομίες προϊόντων / υπηρεσιών /
διεργασιών.
2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες,
επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό / κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση
του αντικειμένου κ.τ.λ.)
Παράλληλα με την ενίσχυση καινοτομικών ιδεών το πρόγραμμα επιδιώκει:
1. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και
θετικών προοπτικών. Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές.
2. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και
υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά.
3. Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως
διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με
υψηλότερη προστιθέμενη αξία
4. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας / συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά
ιδρύματα ή / και επιχειρηματικούς εταίρους.
5. Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.
6. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την
προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή
περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι
επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ότι:
 Η υψηλή ένταση γνώσης υπό μορφή π.χ. κατοχής κατοχυρωμένης τεχνογνωσίας,
πατέντας κτλ, η ύπαρξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, οι συνεργασίες
με ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα, εάν υπάρχουν θα συνεκτιμηθούν θετικά,
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αλλά δεν αποτελούν απαραίτητες και δεσμευτικές προϋποθέσεις συμμετοχής
στο πρόγραμμα.
 Η έννοια της καινοτομίας και του καινοτομικού γενικά, νοείται και αξιολογείται κατ’
ελάχιστον σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας.
 Οι επιλέξιμοι φορείς δεν είναι απαραίτητο να έχουν εμπειρία από επιστημονική
έρευνα ή διαδικασίες τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά να διαθέτουν γνώση και
εμπειρία στο πεδίο το οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν καθώς και
καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν εν δυνάμει να μετασχηματιστούν σε
επιτυχημένα προϊόντα/ υπηρεσίες/διαδικασίες.
 Η υιοθέτηση και χρήση / εφαρμογή καλών επιχειρηματικών πρακτικών αξιολογείται
θετικά αλλά Δεν αποτελεί από μόνη της καινοτομία.
Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως νέα, μία
επιχείρηση που έχει κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των €30.000.000,00 Δημόσια
Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60% δηλ. €18.000.000,00 για τα επιχειρηματικά
σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ.
€12.000.000,00 για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις,
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του προγράμματος.
Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως
φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να
ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του
κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των
εταίρων ή μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα.
Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, με σκοπό τη
εμπορική αξιοποίηση – διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης
επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη-τεχνολογικής εμπειρίας / γνώσης και
υποχρεωτικά θα έχουν την μορφή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ή
ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την
πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
Ως επιλέξιμες δραστηριότητες θεωρούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που
εντάσσονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα (του Παρόντος) κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας (κατά NACE 2008), εκτός:
- των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του
Οδηγού Προγράμματος
- των επιχειρήσεων με δραστηριότητες που εξαιρούνται, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1998/2006 – De minimis (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος).
Για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2011, οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται με κατ΄ ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά πρόσωπα τα
οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν
επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία
προκήρυξης του προγράμματος (24/05/2011).
Αντιστοίχως, για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2012, οι υπό ίδρυση
επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται
από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-
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01-2011 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και ομοίως για τα
υπόλοιπα έτη που θα διαρκέσει το πρόγραμμα.
Για τις ανάγκες του προγράμματος και του ανωτέρω σημείου ειδικότερα, ως έναρξη
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης
επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος
(διοικητική ή / και οικονομική συμμετοχή). Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα
εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3),
καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.
Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α
συμμετέχει/ουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση
της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιμα
φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη
υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται:
¾ η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals)
με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
¾ η συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού /
εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα
οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε
επιχείρηση ως εταίρος) και μετά την 01-01-2010 και μέχρι την υποβολή της
πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να μετέχουν στη διοίκηση
της υπό σύσταση εταιρίας.
Με την εξαίρεση των Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων
στις υπό σύσταση εταιρίες.
Κάθε φυσικό πρόσωπο, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο
παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία
προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο
συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων
προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την
εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
¾ να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
¾ να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην
αποτελεί προβληματική επιχείρηση (Παράρτημα ΙΙ), να μην εκκρεμεί σε βάρος της
ανάκτηση ενίσχυσης
¾ να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
¾ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
¾ να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου
αυτό απαιτείται).
¾ να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
¾ να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νεοσύστατες μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής
(Παράρτημα Ι), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι
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ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες κατά
το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη
δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
Ελλείψει διαχειριστικών χρήσεων και στοιχείων, οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται
ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2011, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα
πρέπει να έχουν καταστατική έδρα και να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
Επίσης θα πρέπει οι επιλέξιμοι εταίροι να είναι φυσικά πρόσωπα με κατ΄ ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο και με την ευθύνη της
αποκλειστικής διαχείρισης, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 0101-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (Αντίστοιχα, για
προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2012, από την 01-01-2011 μέχρι και την
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και ομοίως για τα υπόλοιπα έτη που θα
διαρκέσει το πρόγραμμα).
Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου των νεοσύστατων επιχειρήσεων
καθώς ισχύουν κατ’ αναλογία τα ανωτέρω οριζόμενα για την περίπτωση Α1.
Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται
ως νεοσύστατη μία επιχείρηση η οποία κατά την υποβολή της πρότασης (ή
την προκήρυξη του προγράμματος) έχει ήδη κάνει έναρξη επιτηδεύματος
(ατομική επιχείρηση) ή θεώρηση / δημοσίευση καταστατικού και έναρξη
οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά δεν έχει ακόμα κλείσει τουλάχιστον μία
πλήρη διαχειριστική χρήση.
Ανεξάρτητα των υπαρχουσών οικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ως
επιλέξιμες θεωρούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες (αντικείμενο του Ε/Σ) που
εντάσσονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας (ΚΑΔ κατά NACE 2008), εκτός:
- των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα του
παρόντος Οδηγού.
- των επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που εξαιρούνται, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1998/2006 – De minimis (Παράρτημα του παρόντος Οδηγού).
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται ήδη σε
επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει
να κάνει έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση
καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της πρότασης ή, το αργότερο, πριν την
πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας
δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
Σε κάθε περίπτωση οι εταιρίες που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση με αντικείμενο
που αντιστοιχεί σε επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα στα πλαίσια του παρόντος,
θα αξιολογηθούν επί του Επενδυτικού Σχεδίου και όπου απαιτείται (π.χ. για τον
καθορισμό δεικτών κτλ) επί τη βάσει του συνόλου των δραστηριοτήτων και της
υποδομής τους.
Και για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (Α1 και Α2), κάθε φυσικό πρόσωπο ή
επιχείρηση, έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν
πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο
Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.
Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα νέας υποβολής σε
επόμενους κύκλους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και λήψης
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ενίσχυσης δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων προτάσεων (άπαξ ενίσχυση).
Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη επιχείρηση θα πρέπει, το
αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
 να ασκεί επιχειρηματική κερδοσκοπική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
 να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην
αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση
ενίσχυσης.
 να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερη,
 να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην
Ελλάδα,
 να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
Εξαιρούνται και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (Α1) και (Α2) και συνεπώς είναι μη
επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως
προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής,
εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και
οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες:
¾ για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2011 θα πρέπει, μέχρι και την
31-12-2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις και να επιδιώκουν (α) την ανάπτυξη / διάθεση /
εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης γνώσης /
τεχνογνωσίας ή/και, (β) την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων /
υπηρεσιών τους ή / και, (γ) την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών
στην παραγωγική διαδικασία / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια μέσου της
υλοποίησης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.
¾ για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2012 θα πρέπει, μέχρι και την
31-12-2011 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις και ομοίως για τα υπόλοιπα έτη που θα διαρκέσει το
πρόγραμμα.
¾ Ανεξάρτητα των υπαρχουσών οικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ως
επιλέξιμες θεωρούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες (αντικείμενο του Ε/Σ) που
εντάσσονται στους οριζόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (κατά NACE
2008) στο Παράρτημα (του Παρόντος).
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται ήδη σε
επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει
να κάνει έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση
καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της πρότασης ή, το αργότερο, πριν την
πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας
δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
Σε κάθε περίπτωση οι εταιρίες που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στα
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πλαίσια του παρόντος, θα αξιολογηθούν επί τη βάσει του συνόλου των
δραστηριοτήτων τους.
Επίσης δεν αποκλείονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν
από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, (βλέπε οδηγία 45385/ΕΥΣ7455/14-92009 του ΥΠΟΙΟ) ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα
μετά την 1/1/2010. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η
προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχιση του
φορέα της επένδυσης [καταστατικό επιχείρησης, δημοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση
έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών (όπου υφίσταται) από την οικεία
ΔΟΥ] και ότι ο νέος φορέας προήρθε από φορείς που το αργότερο έως την 31-122010, είχαν κλείσει τουλάχιστον μία (1) και όχι πάνω από πέντε (5) πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις.
Αντίστοιχα, για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2012, θα πρέπει
μέχρι και την 31-12-2011 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5)
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και ομοίως για όσα έτη θα διαρκέσει το πρόγραμμα.
Για την περίπτωση των μετατροπών επιχειρήσεων (αλλαγή εταιρικής μορφής) θα
πρέπει κατά τα ανωτέρω να έχει κλεισθεί μία τουλάχιστον πλήρης διαχειριστική
χρήση.
Για τις ως άνω (Α2) και (Β) περιπτώσεις η επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση θα
πρέπει να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
¾ Να είναι πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του
κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία), που
απασχολούν από 0 έως 50 άτομα (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
(ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
¾ Να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2
σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
¾ 2004/C/244/02.
¾ Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
¾ Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην
αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση
ενίσχυσης,
¾ Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερη,
¾ Να λειτουργεί νομίμως έχοντας στην επωνυμία της εν ισχύ άδεια λειτουργίας για
τη δραστηριότητά της ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία της
(π.χ. βεβαίωση των αρμοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης
φάκελλος για την ανανέωση ή της έκδοση νέας αδείας) όπου αυτό απαιτείται.
¾ Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
¾ Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
Επίσης:
¾ Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν
πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο
Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα
απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων ή εταιριών.
¾ Εξαιρούνται, (συνεπώς είναι μη επιλέξιμες) οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται
ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) καθώς
επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) και οι αστικές μη
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¾

ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ /
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

κερδοσκοπικές εταιρείες.
Αποκλείονται τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.α.

Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών ορίζεται
προκήρυξης του Προγράμματος (24/05/2011)

η

ημερομηνία

Για την περίπτωση (Α) το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της
επιχειρηματικότητας ευκαιρίας από δημιουργικά τμήματα του πληθυσμού υπό την
μορφή της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων, τα οποία επιδιώκουν να
μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα, εμπειρική γνώση ή / και μία κατοχυρωμένη αλλά μη
εμπορικά αξιοποιημένη ιδέα / μέθοδο / τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία.
Για την περίπτωση (Β) το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικής
ευρηματικότητας και καινοτομίας, κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις οι οποίες δεν
έχουν εμπειρία από επιστημονική έρευνα, συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα κτλ ή /
και δεν διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό, ερευνητικές υποδομές κτλ, αλλά
διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο πεδίο το οποίο δραστηριοποιούνται καθώς
καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν εν δυνάμει να μετασχηματιστούν σε επιτυχημένα
προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες κτλ.
Και για τις δύο περιπτώσεις, σημειώνεται ότι η κατοχή καταγεγραμμένης /
κατοχυρωμένης γνώσης ή τεχνογνωσίας από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, υπό
την μορφή πρωτοτύπων, πατεντών, δημοσιεύσεων, αποτελεσμάτων έρευνας,
βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων κτλ, θα συνεκτιμηθεί θετικά, αλλά δεν
αποτελεί απαραίτητη ή δεσμευτική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ:

Συνεπώς επιδίωξη του προγράμματος είναι η υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων (Ε/Σ)
ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία στοχεύουν στην
εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων / πρωτοτύπων ιδεών και μη αξιοποιημένης γνώσης
σε μία ή περισσότερες από τις θεματικές περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε
επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα.
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα Προϋπολογισμού Ύψους
Επένδυσης από:
¾ €30.000,00 έως €300.000,00 για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα
καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς –
κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008),
€20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται
σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων
του παρόντος.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6)
παράτασης.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της
απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα.
¾

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ /
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Είναι δυνατές δύο (2) μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας,
μετοχικής σύνθεσης κ.λ.π.) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση
δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα
κριτήρια βαθμολόγησής του. Επίσης η μεταφορά δαπανών (μεταξύ κατηγοριών
δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικά εγκεκριμένου
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια που τίθενται στο
πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού
προϋπολογισμού.
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο
60% για ολόκληρη την επικράτεια για Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν όλες
τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος (ισχύει ο κανόνας de
minimis).
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.

ΤΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ:

Δεν Απαιτείται η εκ των Προτέρων Απόδειξη της Ίδιας Συμμετοχής στην
Επένδυση (εφόσον όμως μπορεί να αποδειχτεί η εταιρεία τυγχάνει μεγαλύτερης
βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση)
Ενδεικτικές Κατηγορίες & Ενέργειές τους στα πλαίσια των Επιχειρηματικών
Σχεδίων:

 Κτιριακά / Διαμόρφωση Κτιρίων
Εγκαταστάσεις (Κατηγορία 1) – (25%)

&

Χώρων

/

Ειδικές

Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των
βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα και εξυπηρετούν το
ειδικό σκοπό, το αντικείμενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου και υπό την
προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα
χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του
υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο μεταφόρτωσης
ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης. Δεν
επιδοτείται η ανέγερση κτιρίων με εξαίρεση την περίπτωση επένδυσης σε
οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή (εκτός και αν πρόκειται για σε ΒΕ.ΠΕ.).
¾
¾
¾

¾

¾

¾

Διαμόρφωση / διαρρύθμιση παραγωγικών χώρων εργασίας και βελτιώσεις ήδη
υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην επένδυση.
Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων
πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού, ειδικών εγκαταστάσεων, και λοιπών
εγκαταστάσεων που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο της επένδυσης.
Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω
αναφερόμενες προϋποθέσεις και συνθήκες. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας
περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως ασφαλτόστρωση, επικάλυψη με
πλάκες πεζοδρομίου κλπ.)
Μόνο για περίπτωση επένδυσης σε οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή
(ΒΕ.ΠΕ.): Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την
επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο
νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για παραγωγική 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 κλπ.
Επίσης, οι δαπάνες αυτών των κατηγοριών περιλαμβάνουν 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 κλπ. Κατασκευή
ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,
κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφάλειας.
Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης π.χ.
ηλεκτρισμού, νερού, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου καθώς και τις δαπάνες
σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά. Δαπάνες για λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
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¾

όπως δημιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού κλπ.
(κόστος υλικών και εργασιών).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η
έκδοση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον
απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι:
¾ Οι δαπάνες για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου είναι επιλέξιμες μόνο όταν
αφορούν ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου σε ΒΕ.ΠΕ.
¾ Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για διαμόρφωση γραφείων, για αγορά επίπλων και
για αγορά οικοπέδων.
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή
μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση
ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την
υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα
προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης,
(ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση
χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό
διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου το μισθωτήριο
πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής
πρότασης.

 Δαπάνες Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Κατηγορία 2) – (80%)
Η κατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες αγοράς καινούριου και αμεταχείριστου
μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού ο οποίος αφορά όλα τα στάδια της
παραγωγής προϊόντων / παροχής υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα:
¾ Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
¾ Κύριος και βοηθητικός ψηφιακός / μηχανογραφικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware).
¾ Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια
αναλώσιμων υλικών, μικρο-εργαλείων και ανταλλακτικών.
¾ Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης
αποθηκών.
¾ Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή (barcode), συστήματα αυτόματης
σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων –
εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
¾ Εξοπλισμός δημιουργίας δικτύων (Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές
σύνδεσης στην κατηγορία αυτή).
¾ Εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της
επιχείρησης όπως αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π.
¾ Εξειδικευμένα μεταφορικά και επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς προϊόντων ή /
και παροχής υπηρεσιών. Οι αντίστοιχες δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο σε
περίπτωση που τεκμαίρεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο και λειτουργικό τμήμα
της καινοτόμου ιδέας και μέχρι ποσοστού 10% της παρούσας κατηγορίας
δαπανών.
¾ Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και
προβολής προϊόντων / υπηρεσιών.
¾ Εξοπλισμός μηχανολογικός και εργαστηριακός που αφορά ποιοτικό έλεγχο /
διασφάλιση ποιότητας / διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
¾ Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις
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¾
¾

¾

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επένδυσης.
Εξοπλισμός απαραίτητος για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που
σχετίζονται με το θεματικό αντικείμενο της επένδυσης.
Εξοπλισμός για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών
τεχνολογιών αυστηρά σχετιζόμενων με το αντικείμενο της επένδυσης. Ο
εξοπλισμός για την υποκατάσταση ενεργειακών αναγκών από συμβατικές πηγές
ενέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του προϋπολογισμού του έργου
εκτός και αν συνδέετε άμεσα με το ειδικό αντικείμενο και τον κεντρικό στόχο του
επενδυτικού σχεδίου.
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η τυχόν ηλεκτρική
ισχύς που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του Ε/Σ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως
αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην
οποία θα εγκαθίσταται η εγκατάσταση ΑΠΕ.

Επισημαίνεται ότι:
¾ Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς αυτού, το
κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του και το κόστος των απαιτούμενων
υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του
¾ Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν
σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
¾ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα
αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
¾ Με την απόκτηση του εξοπλισμού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον
εξοπλισμό αυτό σε θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ή
αντίστοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδος της
επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισμό αυτό στην κατοχή της
τουλάχιστον επί μια 3ετία μετά τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 Δαπάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών (Κατηγορία 3) –
(45%)
Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών για την
υποστήριξη
ανταγωνιστικών
ηλεκτρονικών
εφαρμογών.
Μπορεί
να
συμπεριλαμβάνεται λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτό υπηρεσίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
¾ Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
¾ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων
σκοπών της επένδυσης (π.χ CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer
Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) κτλ).
¾ Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθηκών / πρώτων υλών κτλ
¾ Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business),
περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),
ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών κτλ
¾ Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence.
¾ Πληροφοριακά
Συστήματα
Υποστήριξης
Πελατειακών
Σχέσεων
και
παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο,
πωλήσεις, αποθήκες data collection, CRM, ERP, κ.λ.π.).
¾ Δημιουργία Ιστοσελίδων
¾ Προμήθεια δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού (άδειες χρήσης)
¾ Εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimization)
¾ Λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back – up / Data Recovery,
script, λογισμικό κρυπτογράφησης , λογισμικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας
Αστοχιών
¾ Λογισμικό Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το
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¾

Σύνολο της Παραγωγής) με ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής.
Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των
Παραγόμενων Προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι:
¾ Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς,
εφαρμογής, παραμετροποίησης, και εκπαίδευσης προσωπικού για την
προμήθεια, χρήση και εγκατάσταση του καινούργιου λογισμικού σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Μπορεί ναπεριλαμβάνονται:
o Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service Provider) / On –
demand Software / software as a Service (SaaS)
o Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι
ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να
είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας,
π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ
o Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού
o Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η
επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι
επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη
χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
o Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η
επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
o Κόστος συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στα
πλαίσια της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή
θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του
Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
¾ Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, παραμετροποίησή, και συντήρηση του
λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμες
μέχρι και 10% του κόστους αγοράς του λογισμικού.
¾ Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να
είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή μαζί
με την απαιτούμενη άδεια χρήσης.
¾ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από
την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
¾ Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό
στην επιχείρηση σε αυτήν την κατηγορία δαπανών.
¾ Με την απόκτηση του λογισμικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το λογισμικό
αυτό σε θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου
κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει
τον εξοπλισμό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί μια 3ετία μετά τη λήξη
του επιχειρηματικού σχεδίου.
¾ Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό
κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με
αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες).

 Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής
Ιδιοκτησίας / Χρήση & Προστασία Δικαιωμάτων Βιομηχανικής
& Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Μεταφορά Τεχνογνωσίας.
(Κατηγορία 4) – (40%)
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την
απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης
τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών
εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά
προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των
προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη
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μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος.
Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και
για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται συγκεκριμένα παραστατικά.

 Δαπάνες Σχεδιασμού & Πιστοποίησης Προϊόντων /
Υπηρεσιών/Διαχειριστικών Συστημάτων (Κατηγορία 5) – (25%)
Περιλαμβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες:
¾ Σχεδιασμός προϊόντων / συσκευασίας / υπηρεσίας
¾ Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών.
¾ Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., ISO 9001:2008, ISO
22000:2005, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005) για πρώτη
φορά όχι επαναβεβαίωση
¾ Πιστοποίηση εν γένει διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και
¾ παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς
από αναγνωρισμένους οργανισμούς του εξωτερικού ή από το ΕΣΥΔ.
¾ Δοκιμές, επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών από πιστοποιημένα εργαστήρια εσωτερικού / εξωτερικού
¾ Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.
¾ Πιστοποίηση ή και διαπίστευση όπου απαιτείται για δικαίωμα εισόδου σε
συγκεκριμένες αγορές.
¾ Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των
Παραγόμενων Προϊόντων
Σε αυτή την κατηγορία δαπανών περιλαμβάνεται το κόστος δοκιμών για την
πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με ελληνικά ή διεθνή πρότυπα.
Για υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική
χρήση) είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την λήψη σήματος CE και για κάθε άλλου
είδους σήματα υποχρεωτικού χαρακτήρα μόνο για προϊόντα και υπηρεσίες που
αφορούν το αντικείμενο του Επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρούνται (δεν είναι
επιλέξιμα) οι δαπάνες για την λήψη σήματος CE και για κάθε άλλου είδους σήματα
υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα ήδη υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θα είναι επιλέξιμα μόνο εάν καταλήγουν σε λήψη
της ζητούμενης πιστοποίησης.

 Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κατηγορία 6) – (20% & 10% έως
€20.000)
Περιλαμβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες:
¾ Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
¾ Εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με το αντικείμενο του επενδυτικού
σχεδίου.
¾ Σύνταξη Εγχειριδίων για την Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση
Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005) εφ’ όσον καταλήγουν σε
πιστοποίηση / διαπίστευση.
¾ Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της
επιχείρησης.
¾ Εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες με
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα επί τη βάσει
συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ
Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβουλευτικής υποστήριξης ενδεικτικά αναφέρονται σε:
α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης, παρακολούθησης και
διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για
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χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των
€3.000,00
β) Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες
benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών
της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης
διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου (risk analysis), ανάπτυξη σχεδίων
μάρκετινγκ (marketing plan), κ.λ.π.
γ) Για την σύνταξη Εγχειριδίων Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., ISO
9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO
27001:2005) και μόνον εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση έως του ποσού των
€10.000,00 έκαστη.
δ) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
ε) Τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση Συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του
εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures
Επισημαίνεται ότι:
¾ Οι ανωτέρω δαπάνες / υπηρεσίες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που δεν
συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές
υπηρεσίες, τακτικές, νομικές και διαφημιστικές υπηρεσίες.
¾ Για υφιστάμενες επιχειρήσεις (που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη
διαχειριστική χρήση) Δεν είναι επιλέξιμες οι μελέτες πυροπροστασίας και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας
λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες
επαγγελματικού κινδύνου.
¾ Για κάθε δαπάνη τεχνικής / συμβουλευτικής υποστήριξης, για να είναι
επιλέξιμη, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σχετική σύμβαση με την
επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του
κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας και εγγραφή της δαπάνης στα
πάγια της επιχείρησης.
¾ Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες μελετών, στις προσφορές
που θα υποβάλλονται με το επιχειρηματικό σχέδιο υπαγωγής στο πρόγραμμα,
θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πεδίου της μελέτης, ο
σκοπός, η μεθοδολογία και η μέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής)
και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
¾ Όλες οι δαπάνες θα αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη
σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο.
¾ Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στην συνολική
αμοιβή τους.

 Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (Κατηγορία 7) – (20%)
Περιλαμβάνονται δαπάνες για τις εξής ενέργειες:
¾ Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την
προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή
υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η επιχείρηση να συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και να
προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της
έκθεσης.
¾ Σχεδιασμός και παραγωγή ελληνικού και ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού
¾ υλικού**.
¾ Προβολή προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών μέσω του διαδικτύου στην
ελληνική γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για το λανσάρισμα νέου προϊόντος /
υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές
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Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές και σε ηλεκτρονικά μέσα
κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα στην ελληνική
γλώσσα ή αν γίνεται ξενόγλωσσα για το λανσάρισμα νέου προϊόντος / υπηρεσίας
ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές
¾ Μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.
¾ Διαφημιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές
¾ γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει
προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές
¾ Ενέργειες In-Store Marketing υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν
ενέργειες για το λανσάρισμα νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος
προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές.
Όπου **: Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για πρώτη
φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες
αγορές.
¾

Στα επιλέξιμα κόστη περιλαμβάνονται:
¾ Το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων / αιθουσών
¾ Το κόστος εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης
¾ Το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων
¾ Πρόσληψη Διερμηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται
¾ Ενοικίαση Υλικών για διακόσμηση ή άλλους σκοπούς εξυπηρέτησης των
«εκθεμάτων» αι Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες προβολής (οθόνη
plasma, video, T.V.)
¾ Δημιουργικός σχεδιασμό ξενόγλωσσου μηνύματος προβολής προϊόντων
¾ Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών.
¾ Ενοικίαση χώρου (market place) σε μεγάλα portal του εξωτερικού με μεγάλη
επισκεψιμότητα στις αγορές – στόχους ή σε χώρους επαγγελματικής ή
κοινωνικής δικτύωσης.
¾ Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας προβολής, απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών
διακόσμησης / Σχεδιασμός και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής
¾ Αμοιβή εταιρείας δημοσίων σχέσεων για εξασφάλιση επισκεπτών
¾ Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων
¾ Δαπάνες φιλοξενίας προσκεκλημένων (προσφορά εδεσμάτων –μικροδώρα)
¾ Αποστολή δειγμάτων για εκδήλωση
¾ Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (μη μόνιμη κατασκευή), εφόσον
χρειαστεί
¾ Ενοικίαση εξοπλισμού προβολής
¾ Αμοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθμό ανάλογο με το μέγεθος των
καταστημάτων)
¾ Δειγματοδιανομή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγμάτων σε ποσότητα
που θα τεκμηριώνεται ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασμό με το
είδος, αριθμό και επιφάνεια των καταστημάτων κ.λπ.)
¾ Παραγωγή και διανομή flyers
¾ Σχετική διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστημάτων ή και σε άλλο
κατάλληλο μέσο.
¾ Μεταφράσεων κειμένων
¾ Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωμα σε εφημερίδα –περιοδικό επαγγελματικό
/καταναλωτικό στην αγορά –στόχο

 Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού & Ανθρωπίνων Πόρων
(Κατηγορία 8) – (20%)
Περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές)
στελέχους / στελεχών υψηλών προσόντων (π.χ., ερευνητές, μηχανικοί, σχεδιαστές
και υπεύθυνοι μάρκετινγκ που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και τουλάχιστον
πενταετή σχετική επαγγελματική πείρα ή / και είναι κάτοχοι Διδακτορικού ή κατ΄
ελάχιστον εξειδικευμένου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), για 12 έως 18 μήνες από
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την ημερομηνία πρόσληψης, που θα απασχοληθεί (-ούν) ενδεικτικά στους εξής
τομείς:
¾ Μεταφορά τεχνογνωσίας
¾ Έρευνα και Ανάπτυξη
¾ Εργαστηριακοί έλεγχοι
¾ Χειρισμός εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού
¾ Διασφάλιση ποιότητας
¾ Ενσωμάτωση οικο-καινοτόμων διεργασιών
¾ Άλλοι τομείς απαραίτητοι για την υλοποίηση της επένδυσης με σχετική
τεκμηρίωση του επενδυτή
Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις:
 Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί
στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης
κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης,
 Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην
επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου (ή αορίστου) χρόνου πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του παρόντος (από 12 μήνες και άνω).
 Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου
επιπέδου με αυτό των προσλαμβανόμενων για διάστημα 12 μηνών από την
ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.
 Σε περίπτωση πρόσληψης μη κοινοτικού αλλοδαπού/ής να εξασφαλίζεται άδεια
παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον
απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

 Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (Κατηγορία 9) – (40%)
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την
ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών
σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό
εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να
χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση
μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν
έσοδα από τέτοια χρήση θα αφαιρούνται από το επιλέξιμο κόστος.
Οι δαπάνες επίσης αφορούν το σύνολο των άμεσα σχετιζόμενων δαπανών για την
ανάπτυξη του τεχνικού φακέλου του προϊόντος / υπηρεσίας, της ανάπτυξης
προδιαγραφών και της εν γένει διαδικασίας ανάπτυξης προτύπων (π.χ.
εργαστηριακές δοκιμές, αναλύσεις, πιστοποιήσεις, επαληθεύσεις / διακριβώσεις κτλ).

 Λειτουργικές Δαπάνες (Κατηγορία 10) – (5% έως €12.000)
Αυτή η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση των υπό ίδρυση
επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία (1) πλήρη διαχειριστική
χρήση. Καλύπτει λειτουργικές δαπάνες μόνο για ένα χρόνο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου με κατ’ εξαίρεση ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των
δαπανών αυτών (της κατηγορίας αυτής και μόνο) την ημερομηνία ένταξης της
επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος. Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται :
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
¾ ενοίκια (αυστηρά σχετιζόμενα με την στέγαση / εξυπηρέτηση του «παραγωγικού»
¾ χώρου της επένδυσης),
¾ συνδρομές σε δίκτυα παροχής υπηρεσιών, συνδρομές, χρήσεις λογισμικού ή
βάσεων δεδομένων σχετιζόμενες με το αντικείμενο της επένδυσης,
¾ συνδρομές εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών (όχι ύδρευσης,
ηλεκτρισμού, γενικής τηλεφωνίας κτλ).
¾ συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης,
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

έξοδα μετακινήσεων (μετάβασης και διαμονής) για την στήριξη συμμετοχών σε
διεθνείς εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισμού σχετιζόμενες με το αντικείμενο
του Ε/Σ,
επεκτάσεις αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων /
ιστοσελίδων που εξυπηρετούν / σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης,
δαπάνες ανανέωσης διαχειριστικών συστημάτων τα οποία σχετίζονται με το
αντικείμενο της επένδυσης,
δαπάνες εξοπλισμού γραφείου
δαπάνες εξοπλισμού αποθηκευτικών χώρων.
δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και
εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία
πρόσληψης.
Για τις υπό ίδρυση και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, δαπάνες για μελέτες
πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π, για την απόκτηση
άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες
επαγγελματικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των ανωτέρω ενεργειών και
δαπανών είναι η σύνδεσή τους με τον βασικό ή / και τους δευτερεύοντες
στόχους του παρόντος.
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά δαπάνη δύναται να κυμαίνεται έως:
 25% για την (Κατηγορία 1)
 80% για την (Κατηγορία 2)
 45% για την (Κατηγορία 3)
 40% για την (Κατηγορία 4)
 25% για την (Κατηγορία 5)
 … για την (Κατηγορία 6)
¾ 20% για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει
στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και
τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής –
επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας
κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΥΟ
¾ 10% και μέχρι του ποσού των €20.000 για δαπάνες που αντιστοιχούν σε
όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας
 20% για την (Κατηγορία 7)
 20% για την (Κατηγορία 8)
 40% για την (Κατηγορία 9)
 5% και μέχρι €12.000,00 για την (Κατηγορία 10) και ΜΟΝΟ για τις υπό
ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν
κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού
έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά
την εξής σχέση στις ανωτέρω Κατηγορίες:
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)} ≥ (50% * ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πρέπει επίσης να σημειωθούν τα εξής:
¾ Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
¾ Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες εκτός και αν
¾ εμπίπτουν στην κατηγορία «10. Λειτουργικές Δαπάνες»
¾ Οι δαπάνες για Ανανέωση Πιστοποιητικού Διαχειριστικού Συστήματος &
Διατήρησης Σημάτων Συμμόρφωσης ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.
¾ Οι δαπάνες απόκτησης Domain Name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν
είναι επιλέξιμες δεν είναι επιλέξιμες εκτός και αν εμπίπτουν στην κατηγορία
«10. Λειτουργικές Δαπάνες».
¾ Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΤΕΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

τους στο βιβλίο-μητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά τα
προβλεπόμενα και από τον ΚΒΣ
¾ Δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing ή του χρησιδανεισμού για την
αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.
¾ Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για αγορά οικοπέδων.
¾ Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ενοίκια και άλλες
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εκτός από τις οριζόμενες και με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται ως επιλέξιμες στο πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να
ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο έναν (1) χρόνο μετά την ημερομηνία
ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη
των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού
Σχεδίου.
Οι στόχοι αυτοί, ορίζονται κατά περίπτωση ως εξής:
¾

Για την Περίπτωση (Α1) – Φυσικά Πρόσωπα / Υπό σύσταση Επιχειρήσεις &
(Α2) νεοσύστατες επιχειρήσεις, με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της
επενδυτικής πρότασης:
• Απασχόληση – προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων)
αξιολογούμενης σε ΕΜΕ

και τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα:
• Εμπορικές Δεσμεύσεις / Πωλήσεις
• Κερδοφορία
• Παρουσία σε νέες αγορές ή / και σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές.
• Πράσινη Ανάπτυξη
Για την Περίπτωση (Β) – Επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία και έως πέντε
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της
επενδυτικής πρότασης:
• Διατήρηση – Αύξηση απασχόλησης (Υποχρεωτικό)
και τουλάχιστον δύο (2) από τα ακόλουθα:
• Αύξηση κύκλου εργασιών / Εμπορικές Δεσμεύσεις / Πωλήσεις
• Αύξηση κερδοφορίας
• Προσλήψεις – αύξηση μόνιμης απασχόλησης
• Παρουσία σε νέες αγορές ή / και Παρουσία σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές
• Πράσινη Ανάπτυξη
• Ποιοτική αναβάθμιση εταιρικών δομών, προϊόντων υπηρεσιών.
¾

Τα ανωτέρω θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται σύμφωνα με τον Οδηγό του
Προγράμματος.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της επιχείρησης, θα της δίνεται η
δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο να
περνάει απευθείας στη δεύτερη φάση αξιολόγησης από τη συν - επενδύτρια
Τράπεζα, σε δράση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε).
Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η δημόσια επιχορήγηση θα
περικόπτεται κατά 10%.
Σχετικά με τις δαπάνες «Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων
πόρων», βασικός όρος για την επιλεξιμότητα τους είναι η διατήρηση του μέσου όρου
(Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το υφιστάμενο προσωπικό
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(και οι μέσοι όροι) υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την
Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς
ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και
συνημμένη αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2010/2011 (οικονομικό
έτος 2011/2012) και από τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο
έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το μήνα
ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον αντίστοιχο μήνα ένα έτος μετά την ολοκλήρωση
του έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
(ΑΠΔ), οι θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το έντυπο Ε7 ή/και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισμό του προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι που το κόστος τους επιδοτείται από τον
ΟΑΕΔ λαμβάνονται υπόψη στην διατήρηση της απασχόλησης. Δεν ισχύει το ίδιο
για τους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση (π.χ. φοιτητές). Οι
ανωτέρω ημερομηνίες προσαρμόζονται ανάλογα με το έτος υποβολής της
επενδυτικής πρότασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή είτε της μη διατήρησης
του νέο-προσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης
προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες
εξειδικευμένου προσωπικού θα επιστέφεται προσαυξημένο (ως ποινή) κατά
3% της επιχορήγησης.
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή τους
και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής
β) Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα
γ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται ενημέρωση του αρμόδιου ΕΦΔ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της
πορείας του έργου μετά την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.
δ) Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα
και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής
λειτουργίας της επιχείρησης (θα πρέπει να δηλώνονται με Υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας).
ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση εξοπλισμού /
λογισμικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο
φορέα με αγορά νέου παρόμοιου εξοπλισμού/λογισμικού (όμοιας ή καλύτερης
τεχνολογίας) και εντός 6 μηνών από την έγκριση του αιτήματος (με τήρηση όλων
των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό εξοπλισμό).
2. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή τους
και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ΔΕΝ
επιτρέπεται:
α) χωρίς ενημέρωση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα
να μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι
μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι
μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.
β) χωρίς ενημέρωση και έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής φορέα να εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας
επένδυσης. Η έγκριση δίνεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της
επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των
όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.
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3. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή τους
και για πέντε (5) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
είναι υποχρεωμένες να:
διατηρήσουν τις υφιστάμενες και νέες εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης που έχουν
δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από
την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης
μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δηλαδή είτε της μη διατήρησης του νέοπροσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, ο
δικαιούχος θα επιστέφει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες
εξειδικευμένου προσωπικού προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 5% της επιχορήγησης.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και
ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρημένες καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΔ
για την ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού.
4. Να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των στόχων του Προγράμματος.
5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την
ολοκλήρωση του έργου:
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στη περίπτωση γ’
της παραγράφου 1.
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή παρακρατείται ή
επιστρέφεται μέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της παραγράφου 1 και α’ της
παραγράφου 2
6. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1
χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης ανάλογα με
τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόμενα στην απόφαση ένταξης της
επιχείρησης.
7. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, κατά την ολοκλήρωση του έργου αλλά και για
τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, υποχρεούνται να παρέχουν
στοιχεία στον ΕΦΔ για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων
του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση κατά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου του ΥΠΑΑ
θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση
της πράξης δύναται να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος για την
εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω), με υποχρέωση γνωστοποίησης της
αντικατάστασης τους εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.
Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγμένα έργα, η καταβολή του
συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης, δύναται να γίνει εφάπαξ όταν πιστοποιείται
ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενου του έργου που το καθιστά
λειτουργικό και ολοκληρωμένο.
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης που θα καταβάλλεται δύναται να
είναι από 90% έως 100% ανάλογα με την ικανοποίηση των στόχων του
προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγμένα έργα, η καταβολή του
συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης, δύναται να γίνει εφάπαξ όταν πιστοποιείται
ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενου του έργου που το καθιστά
λειτουργικό και ολοκληρωμένο. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης που θα
καταβάλλεται δύναται να είναι από 90% έως 100% ανάλογα με την ικανοποίηση των
στόχων του προγράμματος.
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Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή, το αργότερο ένα
(1) χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε
θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος όπως ορίζονται
στον Οδηγό του Προγράμματος και έχει η ίδια ορίσει με την υποβολή της πρότασής
της.
Τότε θα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 10% της επιχορήγησης και θα
υπέχει (η επιχείρηση) των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον Οδηγό του
Προγράμματος
Σε αντίθετη περίπτωση η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%.
Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση ΔΕΝ τεκμηριώσει είτε στο σύνολο, είτε εν
μέρει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατά την ολοκλήρωση, τότε οφείλει το
αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, να το πράξει αποστέλλοντας
τα σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ (συμπληρωματικός
διοικητικός έλεγχος). Σε περίπτωση που δεν επιτύχει του στόχους αυτούς ή σε
περίπτωση που δεν παρουσιάσει / αποστείλει ούτε κατά την ολοκλήρωση, ούτε ένα
χρόνο μετά τα σχετικά παραστατικά, η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά
10%.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον
ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης επηρεάζεται από την
άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων και της διαδικασίας
προχρηματοδότησης του προγράμματος.
ΦΑΣΕΙΣ Υλοποίησης
Πιστοποιηθέν Έργο
Ποσοστό Καταβολής
Έργου
Δημόσιας
Χρηματοδότησης
Προκαταβολή
0%
50%
Προσκομίζοντας ισόποση
εγγυητική τραπεζική
επιστολή με διάρκεια
ισχύος μέχρι την
παραλαβή του έργου από
τον αρμόδιο φορέα
Πραγματοποιούνται έπειτα
Α΄ ΦΑΣΗ
Πιστοποίηση Μέρους
από υποβολή Ενδιάμεσης
Ενδιάμεση Δόση
του Φυσικού &
Έκθεσης Προόδου μετά
Οικονομικού
την εκτέλεση του 50%
Αντικειμένου του
τουλάχιστον του
Έργου
συνολικού οικονομικού και
αντίστοιχου φυσικού
αντικειμένου.
Πραγματοποιούνται έπειτα
Β΄ ΦΑΣΗ
Πιστοποίηση
από υποβολή Τελικής
Αποπληρωμή
Ολοκλήρωσης του
Έκθεσης. Κατά την
Φυσικού &
παραλαβή του έργου,
Οικονομικού
προσδιορίζεται το ύψος
Αντικειμένου του
των επιλέξιμων δαπανών
Έργου
του, η ημερομηνία
ολοκλήρωσης του,
πραγματοποιείται η
λογιστική εκκαθάρισή του
και καταβάλλεται στον
δικαιούχο η τυχόν
οφειλόμενη δημόσια
χρηματοδότηση
Είτε σε ποσοστό 100%,
Είτε σε ποσοστό 90% &
σύμφωνα με τα ανωτέρω
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 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 

25 / 28

 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 

26 / 28

 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 

27 / 28

 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 

28 / 28

