ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στις 19/12/2018
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας:
Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ηµεροµηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 06/02/2019
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής: 19/04/2019
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: από 19/12/2018
Η ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας – Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αφορά στην
ενίσχυση υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
στο λιανικό εµπόριο
στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού και λοιπών υπηρεσιών ηµερήσιας
φροντίδας
προκειµένου να αναβαθµίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τοµείς
της
α) κατανάλωσης ενέργειας,
β) χρήσης ΤΠΕ,
γ) υγιεινής και ασφάλειας,
δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και
ε) πιστοποίησης συστηµάτων
Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς
τοµείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ):
Λιανικό Εµπόριο (για τους επιλέξιµους ΚΑ∆ που ανήκουν στις Κατηγορίες 45 και 47)
Εστίαση (για τους επιλέξιµους ΚΑ∆ που ανήκουν στην Κατηγορία 56) και
Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριµνα (χωρίς παροχή καταλύµατος), (για τους επιλέξιµους ΚΑ∆ που
ανήκουν στις Κατηγορίες 85 και 88).

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι Υφιστάµενες Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις ως εξής:
1) Υφιστάµενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή ∆ιπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες
πριν την Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης έχουν κλεισµένες
τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις ∆ιαχειριστικές Χρήσεις (∆ωδεκάµηνης ∆ιάρκειας).
2) διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιµων ΚΑ∆ επένδυσης (σύµφωνα µε τον Οδηγό του
Προγράµµατος) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των
τριών (3) αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑ∆ επένδυσης οι
οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων και
3) έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης, ως εξής:
Για τον κλάδο του Λιανικού Εµπορίου (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47):
1 ΕΜΕ
Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής µέριµνας (χωρίς παροχή καταλύµατος) (επιλέξιµοι
ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.

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
Σελίδα - 1 / 18

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν είναι οι ακόλουθες:
να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε
συγκεκριµένη περιφέρεια (τόπο/τόπους υλοποίησης).
να λειτουργούν µε µία από τις ακόλουθες µορφές: (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε. & Ατοµική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισµός)
να υποβάλουν έως µία (1) επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
δεδοµένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη
∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων µέσα σε µία τριετία (τρέχον
οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.
να µην είναι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισµού 1301/2013
(Παράρτηµα VII «Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).
να µη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την εσωτερική
αγορά.
να υποβάλλουν µια (1) και µοναδική αίτηση χρηµατοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθόλη
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο (2)
ακόµα νέες αιτήσεις χρηµατοδότησης µόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούµενη αίτησή
τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούµενης αίτησης
χρηµατοδότησης.
Επισηµαίνεται ότι:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση ∆ΕΝ
είναι επιλέξιµες και κατά συνέπεια αποκλείονται από τη ∆ράση επιχειρήσεις που διαθέτουν
έστω και έναν από τους παρακάτω µη επιλέξιµους ΚΑ∆:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. ∆ασοκοµία και υλοτοµία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
Εάν µια επιχείρηση εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων, και έχει και
άλλες επιλέξιµες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το
ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των
δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και
διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών να µην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται έργα Συνολικού Προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από

10.000,00€ έως 150.000€.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται το 50% των Επιλέξιµων ∆απανών του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες (για το σύνολο
∆ηµόσια
των Περιφερειών της
Επιχορήγηση
Χώρας)
(Κοινοτική και
Εθνική) (%)
50

Ιδιωτική Συµµετοχή
(%)

50

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής ο δυνητικός δικαιούχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδιους
πόρους ή και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη µορφή
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τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από
άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. Επιτρέπεται η χρήση του
αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία
να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων
σύναψης του δανείου.
Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του
ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις:
• οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρµόζονται σε όλες τις µορφές
στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.
• πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασµού
επιχορηγήσεων µε χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
• πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε µορφή στήριξης.
• µπορεί ο συνδυασµός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισµα όλων των
συνδυασµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης (το
τµήµα χρηµατοδοτικού εργαλείου υποστηριζόµενο από το ΕΣΠΑ µαζί µε την Επιχορήγηση να είναι
µικρότερο ή ίσο του επιχορηγούµενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).
• οι επιχορηγήσεις δεν χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή στήριξης που ελήφθη από
χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
• τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιµοποιούνται για την προχρηµατοδότηση
επιχειρήσεων.
• αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και χορηγείται µε τον
Κανονισµό ΕΕ 1407/2013 εµπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)
αυτού σωρεύεται µε την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά τον υπολογισµό του ορίου που
θέτει ο Κανονισµός ΕΕ 1407/2013 και δεν δύναται να ξεπεραστεί. Η σώρευση θα πρέπει να ελέγχεται
κατά την ένταξη στη δράση, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση του δανείου ή κατά τη χορήγηση του
δανείου εφόσον έχει προηγηθεί η ένταξη της πράξης.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε ξένο νόµισµα.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της
σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο
σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές
τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία
έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις
περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε
το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράµµατος.
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα, δεν µπορεί να εφαρµοστεί
όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account, όπως αυτός
περιγράφεται παρακάτω.
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του
δικαιούχου δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη για τη παρούσα δράση.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ελάχιστες δαπάνες κατά το 1ο έτος της υλοποίησης του Έργου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε το 30% του εγκεκριµένου συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού
Σχεδίου – του επιχορηγούµενου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (υποβληθείσες δαπάνες)
και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούµενου Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
(υποβληθείσες δαπάνες). Οι ∆απάνες αυτές θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείµενο Αιτήµατος Επαλήθευσης εφόσον η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποµειώνεται ο επιχορηγούµενος
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προϋπολογισµός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήµατος επαλήθευσης υπολείπεται του
30% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού

Γενικές Επισηµάνσεις για τις ∆απάνες
Αν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων ή/και των δικαιολογητικών συµµετοχής, διαπιστωθεί
ότι απαιτείται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει τον
δυνητικό δικαιούχο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε χρήση τηλεοµοιοτυπίας σε αριθµό κλήσης που
έχει δηλώσει ο ενδιαφερόµενος και ο τελευταίος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκοµίσει τα
ζητούµενα στοιχεία εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση. Τα προσκοµισθέντα
δικαιολογητικά από πλευράς δυνητικών δικαιούχων, µετά την ανωτέρω ειδοποίηση, συµπληρώνουν
τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Σε περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων που
ζητούνταν έως την ταχθείσα προθεσµία, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την
εξαγωγή συµπεράσµατος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συµµετοχής στη δράση,
χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης µε συνέπεια τη µη περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόµενου έργου και
διαβιβάζεται στη αρµόδια Επιτροπή µε αρνητική εισήγηση. Στη περίπτωση έλλειψης ή ανακριβούς
δικαιολογητικού που αφορά στην τεκµηρίωση κριτηρίου αξιολόγησης, το επενδυτικό σχέδιο
επαναξιολογείται και προωθείται προς την Επιτροπή µε τη νέα βαθµολογική κατάταξη..
Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήµατος
επαλήθευσης, τις ΕΜΕ µισθωτής εργασίας που διέθετε το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού
σχεδίου και τις οποίες δήλωσε στο αίτηµα χρηµατοδότησης αυτής.
Ως έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης θεωρούνται οι δώδεκα (12)
µήνες, (µη συµπεριλαµβανόµενου του µήνα υποβολής του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης), που
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης από πλευράς
δικαιούχου. Η υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ υφίσταται ανεξάρτητα από την επιδότηση
µισθολογικού κόστους εργαζοµένων (νέου προσωπικού).
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η ενίσχυση (η επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη που αντιστοιχεί
στον τελικό προϋπολογισµό ολοκλήρωσης) αποµειώνεται, σύµφωνα µε την απόκλιση του µέσου όρου
των ΕΜΕ του έτους που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήµατος επαλήθευσης, από τις ΕΜΕ
µισθωτής εργασίας της επιχείρησης που δήλωσε στην αίτηση χρηµατοδότησης, µε το κόστος ανά ΕΜΕ
να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
Για τον ανωτέρω υπολογισµό των ΕΜΕ δεν λαµβάνονται υπόψη οι ΕΜΕ της επιχείρησης για τις οποίες
έχει επιδοτηθεί σύµφωνα µε την Παρούσα Πρόσκληση.
Σε περίπτωση που οι ΕΜΕ της επιχείρησης, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του τελικού
αιτήµατος επαλήθευσης, είναι λιγότερες από τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής τότε το Ε/Σ
απεντάσσεται και επιστρέφεται η ήδη ληφθείσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Μετά την Υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, είναι δυνατή η Χορήγηση Προκαταβολής, µέχρι το 40% της
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, εφόσον ο ∆ικαιούχος προσκοµίσει Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
από Αναγνωρισµένο προς τούτο Ίδρυµα η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ µε διάρκεια ισχύος είτε αορίστου
χρόνου είτε ορισµένου χρόνου µε λήξη µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Σε περίπτωση προµήθειας εξοπλισµού από το εξωτερικό, το Proforma Invoice (προτιµολόγιο) δύναται
να γίνει αποδεκτό σε ενδιάµεση επαλήθευση για πιστοποίηση χωρίς τα συνοδευτικά παραστατικά
διακίνησης. Τα σχετικά παραστατικά διακίνησης του εξοπλισµού θα πρέπει να προσκοµιστούν το αργότερο
κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΕΦ/ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ θα προβαίνει σε
δηµοσιονοµική διόρθωση και σε ανάκτηση του αναλογούντος ποσού.
Για να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνεται ως εξής:
Κάθε είδους ∆απάνη που αφορά σε αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών αξίας Πεντακοσίων Ευρώ (500€)
και ΚΑΤΩ (χωρίς ΦΠΑ), µπορεί να εξοφλείται και δίχως τη Χρήση Τραπεζικού Μέσου Πληρωµής, δηλαδή
µπορεί να γίνεται µε Μετρητά !
Κάθε είδους ∆απάνη που αφορά σε αγορά Αγαθών ή Λήψη Υπηρεσιών αξίας Πεντακοσίων Ευρώ (500€)
και ΑΝΩ (χωρίς ΦΠΑ), θα ΠΡΕΠΕΙ η Τµηµατική ή Ολική Εξόφλησή της, να γίνει µε τη Χρήση
Τραπεζικού Μέσου Πληρωµής (π.χ., Επιταγή Επιχείρησης, Τραπεζική Επιταγή, Κατάθεση, Έµβασµα –
Απαγορεύεται η Πληρωµή της µε Επιταγές Πελατών !!!)
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Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει τις δαπάνες οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για την Άσκηση
των ∆ραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης όσο και για την Άσκηση των
∆ραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ κατά
το ποσοστό που δεν µπορεί να ανακτηθεί. Σηµειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη,
συµπεριλαµβάνεται στον Συνολικό Επιχορηγούµενο Προϋπολογισµό και σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ τον
προσαυξάνει !
Για κάθε Συµβουλευτική Υπηρεσία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ σχετική Σύµβαση µε την Επιχείρηση. Η εν
λόγω Σύµβαση, ανεξαρτήτως του Κόστους της Συµβουλευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι Νοµίµως
Καταχωρηµένη στο TAXISNET
Κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, επιτρέπονται (κατά περίπτωση) Τροποποιήσεις
του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου (ΦΟΑ) του Επενδυτικού Σχεδίου.
Μέχρι το πρώτο αίτηµα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, ο δικαιούχος οφείλει να συνάψει
Σύµβαση ∆ανείου (εφόσον απαιτείται) από το περιεχόµενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο
αφορά στην χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήµατος
τροποποίησης Χρηµατοδοτικού Σχήµατος. Η παρούσα επισήµανση αφορά επενδυτικά σχέδια που
αξιολογήθηκαν ως προς την δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής τους συµµετοχής µε προσκόµιση
έγκρισης δανείου από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα
πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή Αίτηµα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το
οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται
τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριµένου επιχορηγούµενου Π/Υ της επένδυσης.
Σε ενταγµένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία:
− είτε δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα το ανωτέρω αίτηµα
− είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήµατος και µετά την κάλυψη τυχόν εκκρεµοτήτων και ελλείψεων,
πιστοποιούνται επιλέξιµες δαπάνες σε ποσοστό µικρότερο του 30% του εγκεκριµένου Π/Υ τους
θα αποµειώνεται ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήµατος
επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
Μέχρι την Ολοκλήρωση του Έργου θα ΠΡΕΠΕΙ να είναι εν ισχύ η Άδεια Λειτουργίας της Επιχείρησης Σε
περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου δεν είναι
διαθέσιµη η εν ισχύ Άδεια Λειτουργίας, το έργο παραλαµβάνεται µε την προσκόµιση, κατ’ ελάχιστον,
της υποβληθείσας στον αρµόδιο φορέα αίτησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που
δεν θα έχει εκδοθεί µέχρι την λήξη του προγράµµατος θα προσκοµιστεί µέχρι και έξι (6) µήνες από την
ολοκλήρωσή του !!!

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
Σελίδα - 5 / 18

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ &
ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Α/Α

1.

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ στον
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για εξοικονόµηση ενέργειας
1.2 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας.
1.3 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου
για διευκόλυνση ΑµΕΑ

έως 100%

Μηχανήµατα-Εξοπλισµός

έως 100%

2.1 Εξοπλισµός για εξοικονόµηση ενέργειας ή / και
προστασία του περιβάλλοντος
2.2 Εξοπλισµός για την αναβάθµιση της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
2.3 Εξειδικευµένος Εξοπλισµός ΤΠΕ και Λογισµικά
2.4 Άλλος Εξοπλισµός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό της
επιχείρησης
3.

Μεταφορικά Μέσα
3.1 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις λιανεµπορίου-εστίασης
(ΚΑ∆ 45,47,56)
3.2 Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσηςκοινωνικής µέριµνας (χωρίς παροχή καταλύµατος) των
ΚΑ∆ 85 και 88
3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου / βενζινοκίνητου
οχήµατος σε κινητήρα διπλού καυσίµου
πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€

4.

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & ∆ιαδικασιών σύµφωνα µε
εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα
Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστηµάτων διαχείρισης
σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

5.

έως 25.000€
και έως 30% του Συνολικού
Προϋπολογισµού
έως 100%

έως 12.000€

έως 14.000€
και 7.000€ ανά
πιστοποιητικό και µέχρι
δύο (2) πιστοποιητικά

∆απάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης /
Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και
εκπόνηση τεχνικών µελετών συνδυασµένη µε δαπάνες των
κατηγοριών 1 ή /και 2.
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέµατα Πρώτων Βοηθειών Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

έως 8.000€

80€ ανά Εργαζόµενο
και µέχρι 5 Εργαζόµενους

5.3 Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου

έως 4.000€
έως 8.000€
Ψηφιακή Προβολή
έως 30.000€
Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζοµένων
και έως 40% του Συνολικού
(νέο προσωπικό) µε χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ
Προϋπολογισµού
ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕ∆
15.000€ ανά ΕΜΕ και µέχρι
δύο (2) ΕΜΕ.
Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούµενου κόστους αυτής δεν θα
ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά µόνο τα
εγκεκριµένα επιχορηγούµενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
6.
7.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ / ∆ΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ:

Έως 100% του Συνολικού Προϋπολογισµού του Επιχειρηµατικού Σχεδίου
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
Οι κτιριακές εργασίες συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση των επιλέξιµων παρεµβάσεων και αφορούν είτε στην αποκατάσταση του κτιρίου, είτε άλλες
παρεµβάσεις επί ήδη υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων, την αναβάθµιση, τη διαµόρφωση-διαρρύθµιση ή και την πλήρη ανακατασκευή τους, καθώς και
την κατασκευή νέων ή την επέκτασή τους, εφόσον κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο των επιλέξιµων παρεµβάσεων.
1.1 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόµηση ενέργειας
Οι παρεµβάσεις αφορούν σε παρεµβάσεις στο κέλυφος ή / και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.

1.

Κτίρια,
Εγκαταστάσεις και
Περιβάλλων Χώρος

Ενδεικτικά αναφέρονται :
Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώµατος, στέγης (συµπεριλαµβάνονται και τα συστήµατα σκίασης).
Αντικατάσταση υφιστάµενων κουφωµάτων µε νέα θερµοδιακοπτόµενα ενεργειακά κουφώµατα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
Επεµβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του µικροκλίµατος (π.χ. χρήση βλάστησης, φυτεµένο δώµα)
Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Εξοπλισµός και εγκατάσταση µονάδων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
Αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης χώρων µε νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
Αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού.
Αντιστάθµιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
Εγκατάσταση συστηµάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και µη παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού.
Αναβάθµιση συστήµατος και ελέγχου φωτισµού.
Επισηµάνσεις για την Κατηγορία ∆απανών 1.1
Σηµειώνεται ότι:
• για τις περιπτώσεις των κτιρίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΕνΑΚ, η πρόταση για ενεργειακή αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής, πρέπει
να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) για κάθε παρέµβαση που υλοποιείται.
• για τις περιπτώσεις των κτιρίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεµβάσεων
απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραµµένο στα Μητρώα Ενεργειακών
Επιθεωρητών. Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµες είναι µόνο οι παρεµβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ.
• τα υλικά και τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις παρεµβάσεις πρέπει να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Ειδικά
για τα συστήµατα/ προϊόντα που τίθενται κάτω από τις απαιτήσεις της Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή επισήµανση (Energy Labelling), προσκοµίζεται δελτίο προϊόντος, όπως αυτό ορίζεται. Επιπρόσθετα, τα δοµικά
υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
• σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει ειδικές εγκαταστάσεις, αυτές πρέπει να αφορούν εγκαταστάσεις σχετιζόµενες µε τις επιλέξιµες
παρεµβάσεις και πρέπει να συνδέονται παγίως µε τις κτιριακές υποδοµές µε τρόπο µόνιµο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισµός τους να µην είναι εφικτός για
χρήση σε άλλο χώρο.
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•

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγµένα να εξυπηρετεί µόνο τις ανάγκες της επιχείρησης.
Η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης,
όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από
Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκµηρίωσης από αρµόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. ∆ηλαδή, η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονοµικό όφελος (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς µε συµψηφισµό παραγόµενης – καταναλισκόµενης
ενέργειας, εγκαταστάσεις netmetering).

1.2 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Παρεµβάσεις για διατήρηση κλίµατος (εξαερισµός, κλιµατισµός, κα)
 Εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας,
 Αποξηλώσεις και επαναστρώσεις - επενδύσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) µε ειδικά υλικά πχ αντιολισθητικά ,ελαστικό δάπεδο ασφαλείας,
 Αντικατάσταση ή επισκευή στεγών, κιγκλιδωµάτων , κλιµάκων και λοιπών στοιχείων του κτιρίου
1.3 Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑµΕΑ
Κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι
οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ, σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους».
Γενικές Επισηµάνσεις για την Κατηγορία ∆απανών 1:
• Όλες οι ανωτέρω δαπάνες προκύπτουν από υποβαλλόµενη πλήρη τεχνική µελέτη, υπογεγραµµένη αρµοδίως και συνοδεύονται µε τις
απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.
• Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι µη επιλέξιµες.
• Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
έξι (6) ετών. Η περίοδος της 6-ετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η
µίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται µε το 1ο αίτηµα πιστοποίησης και πριν την καταβολή
της δηµόσιας επιχορήγησης.
• ∆εν είναι επιλέξιµες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους, τέλη.
• ∆εν είναι επιλέξιµες οι υποχρεωτικές και σχετιζόµενες είτε µε την έκδοση αδειών είτε µε την επίβλεψη δαπάνες.
• ∆εν είναι επιλέξιµες στην παρούσα Κατηγορία δαπάνες µελετών ανακαίνισης, διακόσµησης και λοιπές παρεµφερείς δαπάνες µελετών.

Έως 100% του Συνολικού Προϋπολογισµού του Επιχειρηµατικού Σχεδίου
2.

ΜηχανήµαταΕξοπλισµός

2.1 Εξοπλισµός για εξοικονόµηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
2.1.1. Αγορά - µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων για εξοικονόµηση ενέργειας
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Εξοπλισµός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού.
Προµήθεια συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
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
Σελίδα - 8 / 18

Προµήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α.
2.1.2. Αγορά - µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Εξοπλισµός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
Εξοπλισµός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας.
Εξοπλισµός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
Γενικές επισηµάνσεις για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2.1
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό για την εξοικονόµηση ενέργειας ή/και την προστασία του περιβάλλοντος όπως περιγράφονται στο
σηµείο (2.1) είναι επιλέξιµες υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται (όπου απαιτείται) και προσκοµίζονται οι απαιτούµενες άδειες για τις
εκτελούµενες εργασίες σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
2.2 Εξοπλισµός για την αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού ασφαλείας
Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ανίχνευσης διαρροών (π.χ., υγραερίου, νερού)
Αντικατάσταση εξοπλισµού που α) προκαλεί θόρυβο, β) παρουσιάζει αυξηµένο κίνδυνο ανάφλεξης, γ) παρουσιάζει αυξηµένο κίνδυνο ατυχήµατος –
καταπόνησης.
Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας
Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού παροχής πρώτων βοηθειών (πχ εξωτερικός απινιδωτής).
Προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας για τους εργαζόµενους.
2.3 Εξειδικευµένος Εξοπλισµός ΤΠΕ και Λογισµικά
Προµήθεια – µεταφορά – εγκατάσταση καινούργιου και αµεταχείριστου εξοπλισµού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου
εξειδικευµένου λογισµικού, µε όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισµικού , που συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης
και είναι απαραίτητα α) για την άσκηση ή και β) για τη βελτιστοποίηση αυτής. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•
Τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ cashdrawers, Barcode readers - UPS, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί
πίνακες, desktop PCs-MAC, απαραίτητων για την εφαρµογή και χρήση νέου λογισµικού που περιλαµβάνεται στην επένδυση, 3d printers,
settopboxes, ασύρµατες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κλπ)
•
Εφαρµογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηµατικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, κ.α.)
•
Εφαρµογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
•
Άλλες εφαρµογές (διαχείρισης ειδών, παραγγελιών, εκπτώσεων, επιστροφών, stock, πιστώσεων, ηλεκτρονικών πληρωµών, πλατφόρµες
εκπαιδευτικής - ενηµερωτικής φύσεως κα.)
•
Υποστήριξη ταµειακών συστηµάτων τιµολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
•
Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
•
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI) µε προµηθευτές – πελάτες
•
Πρόγραµµα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
•
∆ιαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
•
Εφαρµογές εσωτερικής οργάνωσης µε στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
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Συµµετοχή σε ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό
καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιµών, συµµετοχή σε
προµήθειες, τιµολόγια και πληρωµές, συµµετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και δηµοπρασίες, κτλ.
Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθµισης ιστοσελίδας µε τα παρακάτω κατ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
o να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
o να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e–shop µε τα παρακάτω κατ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
o να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
o να είναι mobile responsive
o να συνοδεύεται από λογισµικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωµών.
o να είναι προσβάσιµο από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Για τις δαπάνες που σχετίζονται µε ΤΠΕ και εξειδικευµένο λογισµικό όπως αυτές ορίζονται στο σηµείο 2.3 επισηµαίνεται ότι είναι επιλέξιµο ως
δαπάνη το κόστος:
o εγκατάστασης και τυχόν παραµετροποίησης του λογισµικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι
επιλέξιµες µέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισµικού
o υπηρεσιών προµήθειας / χρήσης λογισµικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεµφερές αυτού. Στην
περίπτωση που διατίθεται σε συνδροµητική βάση η επιλέξιµη δαπάνη θα µπορεί να καλύπτει µόνο το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Για τις δαπάνες που σχετίζονται µε ΤΠΕ και εξειδικευµένο λογισµικό όπως αυτές ορίζονται στο σηµείο 2.3 επισηµαίνεται ότι ∆ΕΝ είναι
Επιλέξιµο ως δαπάνη το κόστος:
o προµήθειας Επιτραπέζιων Η/Υ (Desktop PCs-MAC), Φορητού Η/Υ (laptop), tablet, εκτυπωτή, σαρωτή (scanner), προτζέκτορα οι οποίοι δεν
συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία της επιχείρησης
o προµήθειας - σε κάθε περίπτωση - κινητού τηλεφώνου, smartphone, τηλεόρασης, βιντεοκάµερας κ.α
o εξοπλισµού ενσύρµατου ή / και ασύρµατου δικτύου & καλωδίωση [δροµολογητές (routers), µεταγωγείς (switches), firewalls, bluetooth και wi-fi
υποδοµή (accesspoints, antennasκ.α)]
o προµήθειας εφαρµογών γραφείου και αδειών χρήσης (πχ επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων κ.ο.κ.), antivirus κ.α
o σύνδεσης στο διαδίκτυο
o αναβάθµισης υφιστάµενου λογισµικού
o υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού που γίνεται µε ίδια µέσα δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισµικού).
Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος για:
o ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι 4.000€
o ανάπτυξη ή αναβάθµιση ιστοσελίδας είναι 2.500€

2.4 Εξοπλισµός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό της επιχείρησης
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, πάγιων στοιχείων2 και λειτουργία νέων,
σύγχρονων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού κάθε µορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό, και στην ποιοτική
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της ενισχυόµενης επιχείρησης.
Οι δαπάνες της κατηγορίας 2.4 είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους όρους:
•
Τα µηχανήµατα – εξοπλισµός πρέπει να εξυπηρετούν άµεσα τη λειτουργία της επιχείρησης και να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και
αµεταχείριστα.
•
Οι δαπάνες προµήθειας περιλαµβάνουν και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού.
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Οι δαπάνες προµήθειας ανταλλακτικών εξαρτηµάτων είναι επιλέξιµες εφόσον αυτά είναι παρελκόµενα των κύριων εξαρτηµάτων του εξοπλισµού που
προµηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τµήµα του και προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία του σύµφωνα µε τους όρους προµήθειας του
εξοπλισµού που προσφέρει ο προµηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Οι
δαπάνες συντήρησης, επισκευής εξοπλισµού που χρησιµοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιµες.
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.

Γενικές επισηµάνσεις για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2
• Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αµεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
• Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
• ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους, τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού.
• Η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 της
Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή στην προσκοµιζόµενη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να
περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη της σύµβασης.

Κατά Περίπτωση
Προµήθεια αυτοκινούµενων οχηµάτων αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισµού στα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα για την διευκόλυνση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ (π.χ. ράµπες σε
σχολικά οχήµατα για διευκόλυνση µαθητών ΑΜΕΑ )
Μετατροπή κινητήρα επαγγελµατικού ή µικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου / βενζινοκίνητου οχήµατος σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου / βενζίνης –
φυσικού αερίου (CNG)
3.1. Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις λιανεµπορίου-εστίασης (ΚΑ∆ 45,47,56)
Η κατηγορία δαπάνης 3.1 αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ του Παραρτήµατος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)» που ανήκουν στους κλάδους 45, 47 και 56.
3.

Μεταφορικά Μέσα

3.2. Μεταφορικά µέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης- κοινωνικής µέριµνας (χωρίς παροχή καταλύµατος) των ΚΑ∆ 85 και 88
Η κατηγορία δαπάνης 3.2 αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ του Παραρτήµατος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)» που ανήκουν στους κλάδους 85 και 88. Τα µεταφορικά µέσα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στη µεταφορά µαθητών,
ατόµων ΑΜΕΑ, ή άλλων ατόµων στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία εκπαίδευσης ή κοινωνικής µέριµνας.
3.3 Μετατροπή κινητήρα επαγγελµατικού ή µικτής πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήµατος σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου/βενζίνης
– φυσικού αερίου (CNG)
Η κατηγορία δαπάνης 3.3 αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ της παρούσας Πρόσκλησης.
Γενικές επισηµάνσεις για τις δαπάνες της Κατηγορίας 3:
• Το µεταφορικό µέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και µε προδιαγραφές ρύπων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο
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•
•

•
•
•
•

•

Τα µεταφορικά µέσα είναι επιλέξιµα εφόσον χρησιµοποιούνται για την άσκηση µεταφορικού έργου αποκλειστικά για λογαριασµό της επιχείρησης.
Η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταφορικών µέσων θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας
δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015),
όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή στην προσκοµιζόµενη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θα πρέπει να υπάρχει όρος η κυριότητα των
ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη της σύµβασης
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να µη µεταβιβάσει τον εξοπλισµό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για µια
3-ετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Η προµήθεια του µεταφορικού µέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να µην προορίζεται για µίσθωση
Μέσα για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας περιλαµβάνονται στον εξοπλισµό και όχι στα
µεταφορικά µέσα της επιχείρησης.
Η προµήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισµού στα µεταφορικά µέσα είναι επιλέξιµη υπό τους ακόλουθους περιορισµούς:
o το µεταφορικό µέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισµός πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης
o το µεταφορικά µέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισµός πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να
µην προορίζεται για µίσθωση.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε:
o προµήθεια επιβατικών µεταφορικών µέσων και µικτής χρήσης οχηµάτων
o προµήθεια µεταφορικών µέσων για την άσκηση οδικού εµπορευµατικού έργου
o δασµούς, φόρους, τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού.

Επισηµαίνεται ότι το µέγιστο επιλέξιµο κόστος για:
1. µετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήµατος άνω των 6 τόνων σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι
12.000€
2. µετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήµατος (από 3,5 τόνους µέχρι και 6 τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού
αερίου (CNG) µέχρι 7.000€
3. µετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελµατικού ή µικτής χρήσης οχήµατος µέχρι και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού
αερίου (CNG) µέχρι 3.500€
4. µετατροπή κινητήρα µικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήµατος µέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίµου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι 2.000€
5. µετατροπή κινητήρα µικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήµατος άνω των 2.500cc σε κινητήρα διπλού καυσίµου βενζίνης για οχήµατα µέχρι 3.500€.

4.

Πιστοποίηση
Υπηρεσιών &
∆ιαδικασιών
σύµφωνα µε εθνικά,
εναρµονισµένα
καθώς και λοιπά
ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα

Έως 14.000€ και 7.000€ ανά πιστοποιητικό και µέχρι δύο (2) πιστοποιητικά
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιµασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος διαχείρισης.
Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά, εναρµονισµένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
από διαπιστευµένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)
o Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)
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o Σύστηµα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)
o Σύστηµα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
o Συστήµατα Ποιότητας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΕΛΟΤ 1433)
o Συστήµατα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ISO 29990)
o Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14001)
o Ιδιωτικά Πρωτόκολλα (π.χ pet-friendly, smoke-free κ.α)
•

Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (προπαρασκευαστικές ενέργειες + επιθεώρηση + έκδοση πιστοποιητικού) είναι
επιλέξιµες αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούµενης Πιστοποίησης/ ∆ιαπίστευσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες
είναι επιλέξιµες µε την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκοµίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να
τεκµηριώνεται αποδεδειγµένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

•

Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος ανά Πιστοποιητικό ∆ιαχειριστικού Συστήµατος είναι 7.000€ και η επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει µέχρι δύο (2)
πιστοποιητικά.

Κατά Περίπτωση

5.

∆απάνες Τεχνικών
Μελετών /
Κατάρτισης /
Παρακολούθησης
Επενδυτικού Σχεδίου

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών µελετών συνδυασµένη µε δαπάνες των κατηγοριών 1 ή / και 2.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν
•
σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραµµένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΕνΑΚ
•
σε υπηρεσίες ενεργειακού συµβούλου, προκειµένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
•
σε αµοιβές εκπόνησης τεχνικών µελετών µηχανικών για την εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού
Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος - και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 ή / και 2 - είναι 8.000€.
∆εν είναι επιλέξιµες στην Κατηγορία 5.1 δαπάνες µελετών ανακαίνισης, διακόσµησης, διαρρύθµισης.
5.2 Κόστος Παρακολούθησης Σεµιναρίων Παροχής Πρώτων Βοηθειών από ∆ιαπιστευµένους Φορείς.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Παρακολούθηση εξειδικευµένων σεµιναριών από εργαζόµενους της επιχείρησης σε:
•
πρώτες βοήθειες – βασική υποστήριξη της ζωής
•
πρώτες βοήθειες στα παιδιά
•
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή.
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την παρακολούθηση σεµιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών είναι επιλέξιµες αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που
καταλήγουν σε λήψη του ζητούµενου πιστοποιητικού παρακολούθησης.
Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος παρακολούθησης σεµιναρίου είναι 80 € / εργαζόµενο και µέχρι πέντε (5) εργαζόµενους.
5.3 Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους
όρους:
• Να αφορούν στο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης και µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
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Οι πιθανές δαπάνες διαµονής, µετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν είναι
επιλέξιµες ως διακριτές δαπάνες.
Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.000€.

•

Έως 8.000€ µε χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕ∆.

6.

Ψηφιακή Προβολή

Αφορά αποκλειστικά σε:
Κόστος προβολής ψηφιακού διαφηµιστικού µηνύµατος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισµού των
προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
Συµβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήµισης)
Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος για:
•
προβολή του διαφηµιστικού µηνύµατος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € /
µήνα και µέχρι 12 µήνες.
•
υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήµισης): 2.000€
∆εν είναι επιλέξιµο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφηµιστικού µηνύµατος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες

Έως 40% και µέχρι 30.000€ ως ακολούθως: 15.000€ ανά ΕΜΕ (Νέα Θέση Εργασίας) και µέχρι δύο (2) ΕΜΕ.

Μισθολογικό Κόστος
Νέων Εργαζοµένων
7.

∆ΕΝ είναι επιλέξιµη η
πρόσληψη συζύγων
και συγγενών α΄ & β΄
βαθµού

Οι δαπάνες προσωπικού της Κατηγορίας 7 είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους όρους:
Οι εργαζόµενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη πλήρη ή µερική απασχόληση (µισθωτή εργασία).
Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόµενοι που απασχολούνται µε µερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσµατα ΕΜΕ.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
Οι δαπάνες περιλαµβάνονται στο συνολικό επιχορηγούµενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι του επιλέξιµου ορίου.
Οι επιχορηγούµενες ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ηµεροµηνία
επιλεξιµότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης.
Οι επιχορηγούµενες ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ) είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν
Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσµατα ΕΜΕ), µε βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτηµα του δικαιούχου για
την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ε.Μ.Ε. µισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (π.χ., ΟΑΕ∆), δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη προς συγχρηµατοδότηση στην
παρούσα Κατηγορία ∆απανών.
∆εν προσµετράται η πρόσληψη εργαζοµένων µε σχέση µισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθµού των επενδυτών –
µετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης
∆εν είναι επιλέξιµο το κόστος ατόµων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.
Το ανώτατο όριο επιλεξιµότητας δαπανών µισθολογικού κόστους εργαζοµένων εξετάζεται λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των συνολικά υποβληθεισών
προς πιστοποίηση ΕΜΕ και όχι το κόστος της κάθε ΕΜΕ ξεχωριστά. Το ανώτατο ποσό πλήρους µισθολογικού τους κόστους που δικαιούται να δηλώσει ο
δικαιούχος για συγχρηµατοδότηση είναι 30.000€ για δύο (2) ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της καθεµιάς.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
Ο Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη) και κατανέµεται στις Περιφέρειες της Χώρας ως
εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ΑΠΑΝΗ
(σε Ευρώ - €) (σε Ευρώ - €)
(σε Ευρώ - €)
(σε Ευρώ - €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
33.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική
Ελλάδα
∆υτική
Μακεδονία,
Ιόνια
Νησιά,
8.400.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο Κρήτη
Αττική
13.800.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
Στερεά Ελλάδα
2.400.000
800.000
800.000
800.000
Νότιο Αιγαίο
2.400.000
800.000
800.000
800.000
ΣΥΝΟΛΑ
60.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α
Α1

ΕΙ∆ΟΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α3

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α4

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α5

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια
Να έχει κλείσει πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης τουλάχιστον
τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας
Να διαθέτει πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης τους επιλέξιµους
ΚΑ∆ της επένδυσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)» ως ενεργή
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων.
Να έχει µία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού
σχεδίου (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47)
Να έχει δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του
επενδυτικού σχεδίου (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 56)
Να έχει πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του
επενδυτικού σχεδίου (επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88)
Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά µία Περιφέρεια.
Στην αίτηση χρηµατοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγµατοποιηθεί το επενδυτικό
σχέδιο.
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α6

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α7

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α8

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α9

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α10

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α11

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α12

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Α13

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α14

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συµµετοχής

Να έχει την ιδιότητα της µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης σύµφωνα µε τη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ
Να λειτουργεί νόµιµα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια λειτουργίας.
Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής
αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Να λειτουργεί αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εµπορικού
χαρακτήρα: [Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη
Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατοµική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
Συνεταιρισµός], και να τηρεί ή νσα δεσµευτεί ότι θα τηρεί εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά
βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
Να µην είναι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισµού 1301/2013 (Παράρτηµα
VII «Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).
Να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά.
Να δεσµευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη αίτηση χρηµατοδότησης δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδοµένη επιχείρηση
(ενιαία επιχείρηση), συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό
τρίτων) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν
από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.
Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

Προϋπόθεση
Συµµετοχής
Α15 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση Να υποβάλλει µια και µοναδική αίτηση χρηµατοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση.
Συµµετοχής
Α16 ΝΑΙ/ΟΧΙ Προϋπόθεση Να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013
Συµµετοχής
ΝΑΙ: Το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιχείρησης προωθείται για αξιολόγηση στο
Η επιχείρηση λαµβάνει την τιµή «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια
επόµενο στάδιο των βαθµολογικών κριτηρίων.
ΟΧΙ : Το Επενδυτικό Σχέδιο Απορρίπτεται.
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Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΑΧ

ΜΙΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Κέρδη προ τόκων
φόρων, και
αποσβέσεων

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία
πριν την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης

100

0

25%

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθµοί
2 κερδοφόρες χρήσεις = 70 βαθµοί
1 κερδοφόρα χρήση = 40 βαθµοί
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθµοί

2

Απασχόληση

Μεταβολή της απασχόλησης (ΕΜΕ): κατά
το έτος πριν την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης (ν-1) σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος (ν-2). Ως έτος
λαµβάνεται η πλήρης κλεισµένη
διαχειριστική χρήση

100

0

10%

αύξηση = 100 βαθµοί
σταθερή = 70 βαθµοί
µείωση = 0 βαθµοί

3

Κύκλος Εργασιών
της Επιχείρησης

100

0

5%

αύξηση = 100 βαθµοί
σταθερός = 70 βαθµοί
µείωση = 0 βαθµοί

4

Εξασφάλιση
ιδιωτικής
συµµετοχής
Επενδυτικού
Σχεδίου

Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά το
έτος πριν την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης (ν-1) σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος (ν-2). Ως έτος
λαµβάνεται η πλήρης κλεισµένη
διαχειριστική χρήση
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συµµετοχής

100

0

20%

Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής (ΙΣ)
1.1 εξ ολοκλήρου µε ίδια κεφάλαια, ή
1.2 εξ ολοκλήρου µε βεβαιωµένο
δανεισµό (σύµβαση ή έγκριση
σύµβασης δανείου) από Τράπεζα ή
1.3 από συνδυασµό των ανωτέρω.
Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό 100%: 100
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

εφόσον ο αριθµός των
απασχολουµένων µερικής ή
πλήρους
απασχόλησης
αρχής και τέλους του έτους
που
προηγείται
της
υποβολής είναι ο ίδιος και η
διαφορά στις EME δεν
υπερβαίνει το 1% ή τις 15
εργάσιµες
ηµέρες
(0,05
ΕΜΕ), όποιο από τα 2 είναι
µεγαλύτερο
τότε
η
απασχόληση
θεωρείται
σταθερή
ως σταθερός ΚΕ θεωρείται
αυτός που βρίσκεται εντός
των ορίων διακύµανσης του
±1%

Το ποσοστό εξασφάλισης
της ίδιας συµµετοχής
βαθµολογείται αναλογικά µε
το ύψος του.

βαθµοί
Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό 0%: 0
βαθµοί

5

6

Λειτουργική
περίοδος
τελευταίου έτους
Έτη λειτουργίας της
επιχείρησης

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΛ) της
επιχείρησης το τελευταίο έτος (2018)

20%

Υπολογισµός υπόλοιπων τιµών
βάσει: 0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ
είναι το πηλίκο: εξασφαλισµένη
ιδιωτική συµµετοχή/ σύνολο ιδιωτικής
συµµετοχής
(ΜΛ/12)*100

Έτη λειτουργίας της επιχείρησης (ΕΛ)

20%

ΕΛ>=10: 100 βαθµοί
Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει:
(ΕΛ-3)*100/7

ΣΥΝΟΛΟ

100

0

100%

∆εν τίθεται Ελάχιστη Αποδεκτή
Βαθµολογία για την Έγκριση
ενός Επενδυτικού Σχεδίου
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