ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ (στις 11/02/2016)
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

‘Αναβάθμιςη Πολφ Μικρών & Μικρών Υφιςτάμενων Επιχειρήςεων με
την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τουσ ςτισ Νζεσ Αγορζσ’
του ΕΠΑνΕΚ ςτα πλαίςια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημερομηνία Ζναρξης Υποβολής: 07/04/2016

Ημερομηνία Λήξησ Υποβολήσ: 20/05/2016
Ημερομηνία Ζναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: 11/02/2016
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Δπηιέμηκεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη νη Τθηζηάκελεο & νη Νέεο Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξέο
Δπηρεηξήζεηο σο εμήο:
1) α) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄θαη Γ' θαηεγνξίαο, νη νπνίεο κέρξη 31/12/2015
έρνπλ θιεηζκέλεο δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή
β) Νέεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία ησλ πθηζηάκελσλ θαη έρνπλ
ζπζηαζεί κέρξη 31/12/2015.
2) Γηαζέηνπλ κέρξη 31/12/2015 δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ (ζύμθωνα με ηον Οδηγό ηος
Ππογπάμμαηορ) θαη
3) Γηαζέηνπλ θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηνλ ΚΑΓ πνπ αθνξά ζην Δπελδπηηθφ
ρέδην, εθφζνλ απηφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ / ηνπο ΚΑΓ, ζηνπο νπνίνπο ήδε
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε.

ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ είλαη νη αθφινπζεο:
 λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επέλδπζε ζε
ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.
 λα ιεηηνπξγνχλ κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Δ.Δ., Ο.Δ. & Αηνκηθή
Δπηρείξεζε)
 λα ππνβάινπλ έσο κία (1) επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ.
 ν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) πνπ έρεη ε επηρείξεζε, λα
κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ €200.000 (ή €100.000 γηα ηνλ Κιάδν ησλ Μεηαθνξψλ) ζε κία 3εηία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ

15.000,00€ έσο 200.000€.
Πρζπει να ςημειωθεί ότι ο Συνολικόσ Προχπολογιςμόσ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ΔΕΝ μπορεί να
υπερβαίνει τον Κφκλο Εργαςιών του ζτουσ 2015 τησ επιχείρηςησ.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Πνζνζηφ 10% ηνπ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ
θαηεγνξία ησλ Νέσλ Πνιχ Μηθξψλ & Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, ελψ ην 90% ηνπ πλνιηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Τθηζηάκελσλ Πνιχ
Μηθξψλ & Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ.
ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο Μηθξή Δπηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο
απφ 50 εξγαδφκελνπο (ζε ΔΜΔ) θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο Κχθινο Δξγαζηψλ ή ησλ ζχλνιν ηνπ Δηήζηνπ
Ιζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. Δπξψ.
ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ, σο Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί
ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδφκελνπο (ζε ΔΜΔ) θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο Κχθινο Δξγαζηψλ ή ησλ ζχλνιν ηνπ
Δηήζηνπ Ιζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. Δπξψ.
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ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ / ΔΠΙΓΟΣΗΗ
Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο νξίδεηαη θαηά κέγηζην ζην 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ.
ηελ πεξίπησζε Πξφζιεςεο Νένπ Πξνζσπηθνχ (γηα ηνπιάρηζηνλ κηα επηπιένλ (1) ΔΜΔ
Μηζζσηήο Δξγαζίαο), ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10% θαη κφλν κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ.

Πνζνζηά Δλίζρπζεο – Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα
Γεκφζηα Δπηρνξήγεζε
Ιδησηηθή πκκεηνρή
(Κνηλνηηθή & Δζληθή) %
%
i. 40%
i. 60%
ii. 50% (ζηην περίπηφζη
ii. 50% (ζηην περίπηφζη

Πεξηθέξεηεο
(γηα ην χλνιν ησλ
Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο)

πρόζληυης Νέοσ
Προζφπικού) για ηοσλάτιζηον
μία επιπλέον (1) ΕΜΕ
μιζθφηής εργαζίας (η επίηεςξη
ηος ζηόσος ελέγσεηαι καηά ηην
ηελική πιζηοποίηζη ηος έπγος)

πρόζληυης Νέοσ
Προζφπικού) για ηοσλάτιζηον
μία επιπλέον (1) ΕΜΕ
μιζθφηής εργαζίας (η επίηεςξη
ηος ζηόσος ελέγσεηαι καηά ηην
ηελική πιζηοποίηζη ηος έπγος)

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ / ΔΡΓΩΝ
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
ν
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ειάρηζηεο δαπάλεο θαηά ην 1 έηνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ Π/Τ ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ – ηνπ επηρνξεγνχκελνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ππνβιεζείζεο δαπάλεο)
θαη έσο ηελ εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ
(ππνβιεζείζεο δαπάλεο). Οη Γαπάλεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα έρνπλ
απνηειέζεη αληηθείκελν Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο εθφζνλ ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο
ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.

Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο Γαπάλεο











Μεηά ηελ Τπνγξαθή ηεο Απφθαζεο Έληαμεο, είλαη δπλαηή ε Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 40% ηεο
Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν Γηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη Ιζφπνζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο
απφ Αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην Ίδξπκα ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦ κε δηάξθεηα ηζρχνο είηε ανξίζηνπ
ρξφλνπ είηε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ιήμε κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο.
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο, ε εμφθιεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο:
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ Δπξψ (500€)
θαη ΚΑΣΩ (ρσξίο ΦΠΑ), κπνξεί λα εμνθιείηαη θαη δίρσο ηε Υξήζε Σξαπεδηθνχ Μέζνπ Πιεξσκήο, δειαδή
κπνξεί λα γίλεηαη κε Μεηξεηά !
 Κάζε είδνπο Γαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά Αγαζψλ ή Λήςε Τπεξεζηψλ αμίαο Πεληαθνζίσλ Δπξψ (500€)
θαη ΑΝΩ (ρσξίο ΦΠΑ), ζα ΠΡΔΠΔΙ ε Σκεκαηηθή ή Οιηθή Δμφθιεζή ηεο, λα γίλεη κε ηε Υξήζε
Σξαπεδηθνχ Μέζνπ Πιεξσκήο (π.ρ., Δπηηαγή Δπηρείξεζεο, Σξαπεδηθή Δπηηαγή, Καηάζεζε, Έκβαζκα –
Απαγορεύεηαι η Πληρφμή ηης με Επιηαγές Πελαηών !!!)
Σηις περιπηώζεις ποσ ο ΦΠΑ βαξχλεη ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ Άζθεζε
ησλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο φζν θαη γηα ηελ Άζθεζε ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ο ΦΠΑ είναι ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ θαηά
ην πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί. εκεηψλεηαη φηη, φηαλ ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πλνιηθφ Δπηρνξεγνχκελν Πξνυπνινγηζκφ θαη ζε θακία πεξίπησζε ΓΔΝ ηνλ
πξνζαπμάλεη !
πκβάζεηο ή Ιδησηηθά πκθσλεηηθά ζπληάζζνληαη θαη πξνζθνκίδνληαη ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ηε
Φνξνινγηθή Ννκνζεζία.
Γηα θάζε πκβνπιεπηηθή Τπεξεζία ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΙ ζρεηηθή χκβαζε κε ηελ Δπηρείξεζε. Η ελ ιφγσ
χκβαζε, αλεμαξηήησο ηνπ Κφζηνπο ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη Ννκίκσο
Καηαρσξεκέλε ζην TAXISNET
Καηά ηε δηάξθεηα Τινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ, επηηξέπνληαη έσο δχν (2) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ (ΦΟΑ) ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.
Μέρξη ηελ Οινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζα ΠΡΔΠΔΙ λα πξνζθνκηζηεί Αλαλεσκέλε ή Τθηζηάκελε Άδεηα
Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο ε νπνία ζα ΠΡΔΠΔΙ λα πεξηιακβάλεη ηνλ φπνην Δμνπιηζκφ / Μεραλήκαηα
έρνπλ εληαρζεί / επηδνηεζεί ζην / απφ ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν !!! ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα έρεη εθδνζεί
κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνζθνκηζηεί κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ !!!
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΑΠΑΝΩΝ
Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ
ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ ΟΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ & ΟΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ:

Έσο 40% ηνπ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ

1.

Κηίξηα,
Δγθαηαζηάζεηο &
Πεξηβάιινλ
Υψξνο

1.1 Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπηρείξεζεο
1.2 Κηηξηαθέο Τπνδνκέο
γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο &
Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο

1.1 Κηηξηαθέο ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
1.1.1 Κηηξηαθέο εξγαζίεο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ.
1.1.2 Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε, αλαβάζκηζε θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
1.1.3 Οπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θηηξηαθή ππνδνκή.
1.1.4 Καηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑΑ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο
ρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑΑ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ ΤΠΔΔΚΑ.
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ είλαη:
 ε πξνζθφκηζε ηεο απαηηνχκελεο -ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ-άδεηαο γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο (π.ρ., Άδεηα
Οηθνδνκήο, Άδεηα Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο).
 ε χπαξμε ηδηνθηεζίαο ή παξαρψξεζεο ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο εμαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο. Η ηδηνθηεζία, ε κίζζσζε, ε ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε παξαρψξεζε ρξήζεο
ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχεηαη κε ην 1ν αίηεκα πηζηνπνίεζεο θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. Δηδηθά γηα αλέγεξζε
θηηξίνπ θάζε ρξήζεο, ην κηζζσηήξην πξέπεη λα είλαη δψδεθα (12) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο
επέλδπζεο.
εκεηψλεηαη φηη:
 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο,
ηέιε.
 Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ππνρξεσηηθέο θαη ζρεηηδφκελεο είηε κε ηελ έθδνζε αδεηψλ είηε κε ηελ επίβιεςε δαπάλεο.
 Γελ είλαη επηιέμηκεο ζηελ παξνχζα Καηεγνξία δαπάλεο κειεηψλ αλαθαίληζεο, δηαθφζκεζεο θαη ινηπέο παξεκθεξείο δαπάλεο κειεηψλ.
1.2 Κηηξηαθέο ππνδνκέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο
1.2.1 Κηηξηαθέο εξγαζίεο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα είηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, είηε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ήηνη:
 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε πεξηβαιινληηθή κέξηκλα.
 Υξήζε αβαζνχο γεσζεξκίαο.
 Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ιεβεηνζηάζηα / αηκνπαξαγσγή θ.ι.π.), βειηίσζε βαζκνχ απφδνζεο.
 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ ή/θαη πιαηζίσλ κε λέα πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο Κηηξίσλ.
 Θεξκνκφλσζε θηηξίσλ.
 Φπηεκέλν δψκα.
 Μφλσζε δηθηχσλ κεηαθνξάο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο / ςχμεο.
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Έσο 90% ηνπ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ
2.1 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο
2.1.1 Πξνκήζεηα - κεηαθνξά -εγθαηάζηαζε λέσλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ, ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
2.1.2 Γαπάλεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ: Απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε παξαγσγηθνχ θαη κε εμνπιηζκνχ, κεηαθνξά
α΄ πιψλ, εκηέηνηκσλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ.

2.1 Μεραλνινγηθφο
Δμνπιηζκφο

2.

Μεραλήκαηα –
Δμνπιηζκφο

2.2 Δμνπιηζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο &
Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο
2.3 Σερλνινγηθή
Αλαβάζκηζε κέζσ ηεο
Αχμεζεο ηεο Υξήζεο ΣΠΔ
2.4 Λνηπφο Δμνπιηζκφο

2.2 Δμνπιηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο
2.2.1 Αγνξά - κεηαθνξά -εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ήηνη:
 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ΑΠΔ ή αληιηψλ ζεξκφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ή/θαη ζέξκαλζεο / ςχμεο ρψξσλ.
 Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πςειήο απφδνζεο ή κε ζχζηεκα θπζηθνχ αεξίνπ.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα κείσζε θαηαλάισζεο λεξνχ.
 πζηήκαηα BEMS (Building Energy Management System).
 Αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρχνο ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ & ζηεξεψλ απνβιήησλ.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ηε κείσζε αέξησλ ξχπσλ θαη φριεζεο.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο, ππεδάθνπο, ησλ πδάησλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο (θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο,
γεσζεξκία θιπ) θαη απνζήθεπζε ελέξγεηαο.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηεο ελεξγεηαθή ο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ρξήζε πβξηδηθνχ αεξηζκνχ κε αλεκηζηήξεο νξνθήο.
 Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο γηα ρξήζε κεραληθνχ αεξηζκνχ (free cooling).
 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε λέεο ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο Α.
 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ επηπέδσλ θσηηζκνχ κε αηζζεηήξεο παξνπζίαο.
 Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ.
 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.
 Αγνξά ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ρξήζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο επηρείξεζεο.
2.3 Σερλνινγηθή αλαβάζκηζε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ
2.3.1 Αλαβάζκηζε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, Δλζσκάησζε εμνπιηζκνχ ΣΣΠΔ. Πξνκήζεηα - κεηαθνξά -εγθαηάζηαζε λέσλ ζχγρξνλσλ
κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο φπσο π.ρ., Η/Τ, εμνπιηζκφο κεραλνγξάθεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηθηχσζεο.
2.3.2 Κφζηε Αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα κέρξη έλα (1) έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο. ηα παξαδνηέα
πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ν ηξφπνο παξνρήο ηεο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ή ππεξεζίαο, π.ρ. perr named / conncurrent user,
per server, / CPU θ.η.ι. Σα ινγηζκηθά δχλαηαη λα αθνξνχλ ζε:
 απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ
 πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ
 δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή δίθηπα
 αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ e- business, e-marketing θαη e--commerce
 ζχλδεζε ζε e-marketplaces
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ςεθηαθέο εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ., search engine optimizations, accelerators θηι)
αλάπηπμε εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET,
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο πειαηψλ ή πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (ηχπνπ ERP, CRM,
HRMS)
 δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ.
2.3.3 Κφζηε πηνζέηεζεο ππεξεζηψλ cloud computing.
Για ηην Υποκαηηγορία 2.3.4 Κφζηνο γηα ηελ Δγθαηάζηαζε & ηπρφλ Παξακεηξνπνίεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ θαζψο θαη ην Κφζηνο
Δθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη θαη 20% ηνπ Κφζηνπο Αγνξάο ηνπ Αληίζηνηρνπ Λνγηζκηθνχ



Η Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο είλαη επηιέμηκε κέρξη έλα (1) έηνο απφ ην ρξφλν πξνκήζεηαο.
ε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα λα
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν Web Content Accessibillity Guidelines (WCAG), έθδνζε
2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη δαπάλεο κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο).

2.4 Λνηπφο Δμνπιηζκφο
2.4.1 Πξνκήζεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ δηαθίλεζεο πξντφλησλ θαη α΄ πιψλ εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο (ηχπνπ αλπςσηηθψλ - clark).
Για ηην Υποκαηηγορία 2.4.2 Πξνκήζεηα Μεηαθνξηθνχ Μέζνπ Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000€
απνθιεηφκελεο ξεηψο ηεο αγνξάο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο
επηρείξεζεο θαη δελ πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε.
2.4.3 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γξαθείνπ, φπσο (Έπηπια Γξαθείνπ & εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ
ηειεπηθνηλσλίαο, ηειεθσληθά θέληξα.)
Για ηην Υποκαηηγορία 2.4.3 Πξνκήζεηα Μεραλψλ Δπίπισλ Γξαθείνπ κέρξη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο.

3.

3.1 Πηζηνπνίεζε
πζηεκάησλ, ρεδηαζκφο
& Σππνπνίεζε

Έσο θαη 100% ηνπ πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ θαη σο ηνπ πνζνχ
ησλ 100.000€

3.2 Πξνβνιή – Πξνψζεζε
ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζε
Αγνξέο ηφρνπο

3.1 Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ, ρεδηαζκφο θαη Σππνπνίεζε
3.1.1 Μειέηε θαη ζχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ (π.ρ., ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, OHSAS 18001, ISO 39001, ISO 27001, FSC-Chain of Custody θηι.) ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ επηρεηξήζεσλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο.
3.1.2 Πηζηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (π.ρ., CE).
3.1.3 ρεδηαζκφο λέσλ πξντφλησλ, εηηθέηαο θαη ζπζθεπαζίαο.
3.1.4 Πηζηνπνίεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ -κεηξήζεηο απφδνζεο θαη επαιήζεπζεο.
3.1.5 Βηνκεραληθέο επηζεσξήζεηο.
Οη ελ ιφγσ δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ επαιήζεπζε / πηζηνπνίεζε πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ –
βεβαίσζε ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.1.1 Αλάπηπμε & Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ (π.ρ., ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS

Αχιεο Γαπάλεο
3.3 Γηθαηψκαηα
Σερλνγλσζίαο &
Αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ
Απνηειεζκαηηθφηεξε
Παξαγσγή Πξντφλησλ &
Τπεξεζηψλ
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3.4 Σερληθή &
πκβνπιεπηηθή
Τπνζηήξημε /
Καζνδήγεζε
Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα
ζπκβάιεη ζηελ Βειηίσζε
ηεο Οξγάλσζεο θαη
Παξαγσγηθφηεηαο ησλ
Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ
Τπνζηήξημε Καηλνηνκηθήο
& Σερλνινγηθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & ηεο
Δμσζηξέθεηαο.

18001, ISO 39001, ISO 27001, FSC-Chain of Custody θηι.) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€ αλά Γηαρεηξηζηηθφ χζηεκα.
3.2 Πξνβνιή -Πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αγνξέο ζηφρνπο
3.2.1 Έμνδα ζπκκεηνρήο ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο ή Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ππφ ηηο αθφινπζε ο
πξνυπνζέζεηο:
 ε ζπκκεηνρή αθνξά είηε ζηελ πξνψζεζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο, είηε ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ ζε δεδνκέλεο αγνξέο
 η επιτείρηζη θα ζσμμεηέτει για πρώηη θορά ζηην έκθεζη και θα προζκομίζει ζτεηική βεβαίφζη από ηον αρμόδιο θορέα
διοργάνφζης ασηής.
 Δπηιέμηκε είλαη ε δαπάλε ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηπηέξνπ, ε εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο έθζεζεο θαη ην θφζηνο γηα ηε
κεηαθνξά θαη ηελ αζθάιηζε ησλ εθζεκάησλ. Δεν αποηελούν επιλέξιμερ δαπάνερ ηα έξοδα μεηακίνηζηρ, διαμονήρ και διαηποθήρ ηων
ζςμμεηεσόνηων.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.2.2 ρεδηαζκφο & Παξαγσγή Έληππνπ Πιεξνθνξηαθνχ Τιηθνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.2.3 Γηαθεκηζηηθέο Καηαρσξήζεηο ζε Έληππε ή/θαη Ηιεθηξνληθή Μνξθή κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.2.4 ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ & Δηαηξηθή Σαπηφηεηαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.2.5 Αλαβάζκηζε Τθηζηάκελνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ (Ιζηνζειίδαο), Γεκηνπξγία – Καηαζθεπή Νένπ
Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ θαη Πξνζαξκνγή Τπάξρνπζαο Ιζηνζειίδαο γηα ηελ Δμππεξέηεζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
2.500€.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.2.6 Γαπάλεο Πξνβνιήο ζε Ηιεθηξνληθά Μέζα Κνηλσληθήο / Δπαγγεικαηηθήο Γηθηχσζεο & άιια χγρξνλα
Μέζα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
3.3 Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν ή γηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ θαη γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.
3.3.1 Γαπάλεο θαηνρχξσζεο επξεζηηερλία ο θαη βηνκεραληθνχ ζρεδααζκνχ.
3.3.2 Απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο ή θαη αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, πξνζηαζία, κεηαθνξά θαη ρξήζε θαη
εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε
θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, αγνξά πξνηχπσλ ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πξνηχπσλ θιπ.)) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
έξγσλ.
Η απνθηψκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα
απαηηνχκελα παξαδνηέα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η ηερλνγλσζία κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε
απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ. Με ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηελ ελ
ιφγσ δαπάλε ζην Μεηξψν Παγίσλ (φπνπ απαηηείηαη) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Δζληθή Φνξνινγηθή Ννκνζεζία.
3.4 Σερληθή θαη πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ή / Καζνδήγεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη
παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ ππνζηήξημε θαηλνηνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζα ππνζηεξίδεη
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο λέεο αγνξέο.
3.4.1 Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο.
3.4.2 Γαπάλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ή Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ JointVentures, πνπ αθνξνχλ λέεο αγνξέο ή λέα πξντφληα / ππεξεζίεο.
3.4.3 Οξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο ελ γέλεη εμσζηξεθψλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (coaching - mentoring).
3.4.4 Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο φπσο έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο benchmarking, νξγάλσζεο δηνίθεζεο, αλαδηνξγάλσζεο
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ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (reengineering)), ηππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ,
εθηίκεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ - risk analysis, marketing plan.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.4.5 Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ design γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ή βειηησκέλνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο/
επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο / νξγαλσηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
Η κεζνδνινγία DESIGN πεξηιακβάλεη 5 ζηάδηα γηα θάζε έλα απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία (toolkits). Σα ζηάδηα
απηά είλαη: 1. Καζνξηζκφο ηεο πξφθιεζεο, 2. Αλάπηπμε ηδεψλ, 3. Αλάπηπμε πξσηνηχπσλ, 4. Γνθηκή πξσηνηχπσλ θαη 5. Τινπνίεζε θαη
αμηνιφγεζε.
Για ηην Υποκαηηγορία 3.4.6 Παξνρή Τπεξεζηψλ Παξαθνινχζεζεο & Γηνίθεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
2.500€. (είναι επιλέξιμερ ςπό ηον όπο όηι αθοπούν ηο σπονικό διάζηημα από ηην Υποβολή ηηρ Αίηηζηρ Φπημαηοδόηηζηρ και μέσπι ηην
Ολοκλήπωζη ηηρ Επένδςζηρ)
εκεηψλεηαη φηη:
 Το Κόζηορ ηων Μελεηών ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Κόζηοςρ Παπακολούθηζηρ & Διοίκηζηρ ηος Επισειπημαηικού Σσεδίος ΓΔΝ ζα
πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζφ ησλ 6.000€.
 Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο θαη δελ είλαη επηιέμηκεο σο δηαθξηηέο
δαπάλεο.
 Οη δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απφθηεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή λφκηκνπ
απαιιαθηηθνχ απηήο, θαζψο θαη γηα κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη άιιεο παξεκθεξείο κειέηεο δελ είλαη επηιέμηκεο.

Έσο 40% θαη κέρξη 24.000€ σο αθνινχζσο: 12.000€ αλά ΔΜΔ (πθηζηάκελε ή / θαη λέα) θαη κέρξη δχν
(2) ΔΜΔ.
4.1 Πιήξεο Μηζζνινγηθφ
Κφζηνο Τθηζηάκελνπ
Πξνζσπηθνχ

4.

Μηζζνινγηθφ
Κφζηνο
Τθηζηάκελνπ ή
Νένπ
Πξνζσπηθνχ

4.2 Πιήξεο Μηζζνινγηθφ
Κφζηνο
Νενπξνζιακβαλφκελνπ
Πξνζσπηθνχ
εκεηψλεηαη φηη ΓΔΝ
είλαη επηιέμηκε ε
πξφζιεςε ζπδχγσλ θαη
ζπγγελψλ α΄ & β΄
βαζκνχ

4.1 Μηζζνινγηθφ θφζηνο Τθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ.
4.1.1 Οη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κε εμαξηεκέλε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε (κηζζσηή εξγαζία).
4.1.2 Γαπάλεο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
4.1.3 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν Π/Τ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηνπ
επηιέμηκνπ νξίνπ.
4.1.4 Οη ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2015 ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ, φζν θαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ζεσξνχληαη νη δψδεθα
(12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ κήλα νινθιήξσζεο.
4.1.5 ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ππνρξέσζε
δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ ηνπο παξακέλεη θαη ζηνπο επφκελνπο ηεο νινθιήξσζεο κήλεο θαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε δψδεθα (12) κελψλ.
4.1.6 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο ην θφζηνο ηεο νπνίαο επηρνξεγείηαη απφ άιιν Φνξέα (π.ρ., ΟΑΔΓ), πξνζκεηξάηαη ζηε δηαηήξεζε
Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε, ψζηε λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί ζηελ
παξνχζα Καηεγνξία Γαπαλψλ.
4.1.7 ινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε ΔΜΔ. Δξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδνληαη σο θιάζκαηα ΔΜΔ.
4.2 Μηζζνινγηθφ θφζηνο Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ.
4.2.1 Οη εξγαδφκελνη λα απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε κε εμαξηεκέλε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε (κηζζσηή εξγαζία).
4.2.2 Γαπάλεο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ
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επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
4.2.3 Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν Π/Τ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηνπ
επηιέμηκνπ νξίνπ.
4.2.4 ηελ πεξίπησζε επηρνξήγεζεο Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ, νη επηρνξεγνχκελεο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (ΔΜΔ)
πξέπεη λα είλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο ΔΜΔ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην έηνο 2015.
Οη ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2015, θαζψο θαη νη πξφζζεηεο επηρνξεγνχκελεο ΔΜΔ ζα πξέπεη λα
δηαηεξεζνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο
ηειεπηαίν έηνο πινπνίεζεο ζεσξνχληαη νη δψδεθα (12) κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ κήλα νινθιήξσζεο.
4.2.5 ε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ππνρξέσζε
δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ ηνπο παξακέλεη θαη ζηνπο επφκελνπο ηεο νινθιήξσζεο κήλεο θαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε δψδεθα (12) κελψλ.
4.2.6 Δ.Μ.Δ. κηζζσηήο εξγαζίαο ην θφζηνο ηεο νπνίαο επηρνξεγείηαη απφ άιιν Φνξέα (π.ρ., ΟΑΔΓ), πξνζκεηξάηαη ζηε δηαηήξεζε
Πξνζσπηθνχ. Ωζηφζν ην κηζζνινγηθφ θφζηνο απηήο ηεο ΔΜΔ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε, ψζηε λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί ζηελ
παξνχζα Καηεγνξία Γαπαλψλ.
4.2.7 ινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε ΔΜΔ. Δξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ινγίδνληαη σο θιάζκαηα ΔΜΔ.
1 ΔΜΔ = 12 αλζξσπνκήλεο = 300 εκέξεο αζθάιηζεο = 2..080 αλζξσπνψξεο.
Τπνινγηζκφο ΔΜΔ:
1) Δξγαδφκελνο κε πιήξεο σξάξην (8σξν): Hκέξεο αζθάιηζεο (ηνπ έηνπο) πνπ ν εξγαδφκελνο δνπιεχεη κε πιήξεο σξάξην (8σσξν) / 300.
2) Δξγαδφκελνο πνπ δνπιεχεη κε σξάξην κηθξφηεξν ησλ νθηψ σξψλ (ζηνηρεία απφ ηνπο Πίλαθεο πξνζσπηθνχ): (αξηζκφο αζθαιηζηηθψλ
εκεξνκηζζίσλ αλά κήλα x ψξεο εξγαζίαο αλά εκέξα x κήλεο εξγαζίαο) / 2.080.
Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο (ΔΜΔ): ζεσξείηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε γηα δηάζηεκα 1 έηνπο, δειαδή ε ζπκπιήξσζε 40 σξψλ εβδνκαδηαίσο
γηα 12 κήλεο απφ έλα άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο ή απφ πεξηζζφηεξα άηνκα κεξηθήο απαζρφιεζεο θαηά ην ίδην δηάζηεκα.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ & ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 130.000.000€ (Γεκφζηα Γαπάλε) θαη ζα πινπνηεζεί κέζσ δχν (2) Κχθισλ
νο
νο
ν
Πξνθήξπμεο: 1 Κχθινο 2016: 60% & 2 Κχθινο (2 Δμάκελν) 2016: 40%
νπ
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ηνπ 1 Κχθινπ αλέξρεηαη ζε 78.000.000€ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο σο εμήο:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα
Γπηηθή Μαθεδνλία, Ιφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν Κξήηε
Αηηηθή
ηεξεά Διιάδα
Νφηην Αηγαίν
ΤΝΟΛΑ
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ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ (ζε
Δπξψ - €)
48.840.000
7.200.000
16.800.00
3.000.000
2.160.000
78.000.000

