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1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

:

“Δυτική Μακεδονία” 2014-2020

ΔΡΑΣΗ

:

«Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

:

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ. & ΕΦΕΠΑΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

:

4.500.000 € (δημόσια δαπάνη)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων
και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.
Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα- νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο
και σε νέες αγορές.
Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους
παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές)
Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι τομείς της RIS3 περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κωδικοί ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του
Θεματικού Στόχου 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» της Επενδυτικής
Προτεραιότητας: 3d «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Ειδικού Στόχου: 3.2.1: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των επιχειρήσεων».
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.500.000€, εκ
των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές
Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV:
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ)
Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής
Παρέμβασης (ΟΧΕ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω περιοχές να επιδοτηθούν από τον συνολικό
προϋπολογισμό της Δράσης.
Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :


κατά 70% δηλαδή μέχρι και 3.150.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις.



κατά 30% δηλαδή μέχρι και 1.350.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό
σύσταση επιχειρήσεις.

Ρευστότητα
Επισημαίνεται ότι, ο επιμέρους προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών, εφόσον
στη μια κατηγορία η ζήτηση υπερκαλύπτει την διαθέσιμη Δ.Χ. και στην άλλη το αντίστροφο.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους
τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης


Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)



Γούνα - δερμάτινα προϊόντα



Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές)

Επισημαίνεται ότι:
Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς.
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε
ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή
με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που υποβάλουν πρόταση στη Δράση για επιλέξιμη δραστηριότητα και
παράλληλα δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ),ο
κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι
δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 δεν
τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 1407/2013.
Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες
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 υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η
διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται η
ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Δυτική Μακεδονία

4.500.000€
ΣΥΝΟΛΟ :

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

4.500.000€
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4.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται
Α. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, και φέρει την
ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ για την καλή εκτέλεση του έργου.
Β. Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του του έργου. Στις
αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου. Ο Υπεύθυνος
του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του Δικαιούχου του έργου είναι
υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΕΦ.
Γ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
παρακάτω φορείς:
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»,
υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του
εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας
πρόσκλησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης
στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της
επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Εξαίρεση
αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ:
41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του
άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
των εισροών τους
41.20.20.02 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του
άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του
ΦΠΑ των εισροών τους
Οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση.
Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που περιέχεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις
που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
Επισημαίνεται ότι:
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε
ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, σε
οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:


να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια



το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας



το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίον οι
υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και οι
υπό σύσταση θα διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση.



να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως
ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν.
Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).



να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.



Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση
(ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ(ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για
λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν
από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.



να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν 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. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση
των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου
Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η
έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.



να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν 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 τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.



να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της πρόσκλησης.


να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου



να δεσμευτούν 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.



να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με
αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές
εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
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να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), να μην έχουν τους
επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.


να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.



να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων,
όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη



για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω
από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων
εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013
1. Ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή
εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει
με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των
εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
2. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη
χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά
πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο
όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά
παραμένουν νόμιμες.
3. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που
χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά
κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας.
Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά
με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της
διάσπασης.
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5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Δράσης (05/06/2020)

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό
δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

*1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες.
Υπολογισμός ΕΜΕ:
1. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Hμέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος δουλεύει με πλήρες ωράριο (8ωρο) /
300.
2. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από τους Πίνακες προσωπικού): (αριθμός
ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά ημέρα x μήνες εργασίας) / 2.080.
Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών
εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο
διάστημα.
Επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι που απασχολούνται για λιγότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως, ανεξαρτήτως των ωρών που
εργάζονται ανά ημέρα (πχ 8 ώρες) τότε υπολογίζονται με τον 2ο τύπο (2.080 ώρες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες
θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
(3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ)
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά, όπως αναφέρονται στον Πίνακα, είναι τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά για κάθε
κατηγορία δαπάνης. Τα ποσοστά αυτά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου καθώς επίσης και κατά την
διαμόρφωση, υποβολή και έγκριση αιτημάτων τροποποιήσεων. Κατά την ολοκλήρωση του έργου ως υποχρέωση
θεωρείται το τελικά εγκεκριμένο ποσό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός προϋπολογισμός ολοκλήρωσης έργου δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού που θέτει η παρούσα πρόσκληση.
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Ο εκτελέσιμος προϋπολογισμός σε κάθε κατηγορία δαπάνης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο
(επιδοτούμενο προϋπολογισμό), με την προϋπόθεση ότι το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.
Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το
οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση είναι μικρότερο από 15.000€.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και
περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες δαπανών:
1. Μηχανολογικός, Eργαστηριακός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου
Επιλέξιμες είναι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού όπως:
α) Μηχανολογικός Εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής όπως: πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης,
ποιοτικού ελέγχου, άλλα μηχανήματα / εξοπλισμός σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της
υπηρεσίας.
β) Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός τελικού σταδίου παραγωγής που αποσκοπεί σε κάλυψη
άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς
δραστηριότητας της επιχείρησης
γ) Εργαστηριακός εξοπλισμός
δ) Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού τελικού σταδίου παραγωγής, όπως μηχανήματα συσκευασίας,
ετικετοποίησης κλπ



Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού της παραγωγής που αποσκοπεί σε κάλυψη άμεσης ανάγκης στην
παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της
επιχείρησης



Προμήθεια μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως
αναβατόρια, περονοφόρα κλπ



Προμήθεια μηχανημάτων που σχετίζονται με συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών/μηχανοργάνωσης
αποθηκών (πχ Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή (barcode), συστήματα αυτόματης σήμανσης,
ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων )



Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου που προορίζεται για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις.



Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου στη παραγωγή (πχ ανιχνευτές μετάλλων ζυγιστικά μηχανήματα,
μηχανήματα X-RAY κλπ)

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:


Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός 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.



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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει. 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.



Οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος
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της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά


Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση
έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη
χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά
περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.



Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται αναλυτικά με τεχνικές προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητας της χρήσης τους και το κόστος απόκτησης του.



Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού μέχρι αυτός
να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.



Οι δαπάνες προμήθειας μερών/εξαρτημάτων είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων
εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή
λειτουργία του σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής.

2. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση σύγχρονου, 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.
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, περιφερειακά συστήματα κλπ



Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά κέντρα



Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α)



Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.



Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών
διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS)



Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών



Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με μέγιστο κόστος τις 2.500€ (περιλαμβάνονται και
υπηρεσίες μετάφρασης της ιστοσελίδας έως 1.000€) και με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:





o

να είναι λειτουργικό σε μία τουλάχιστον γλώσσα, πλην της Ελληνικής

o

να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version

o

να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες (σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0)

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop με μέγιστο κόστος τις 6.000€
(περιλαμβάνονται και υπηρεσίες μετάφρασης του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000€ και με τα παρακάτω κατ
έλάχιστον χαρακτηριστικά:
o

να είναι λειτουργικό σε μία τουλάχιστον γλώσσα, πλην της Ελληνικής

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 (σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0)

Υποδομές συνδεσιμότητας, Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, Συστήματα βελτιστοποίησης της
ανάλυσης πληροφοριών (data analytics), Εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας, Ψηφιακές πλατφόρμες και
εργαλεία για την επικοινωνία και συνεργασία με πελάτες, Εργαλεία / λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (B2B ή / και
B2C.
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Εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ readers, Διαδραστικοί πίνακες), Εξοπλισμός
Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls,
Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)] με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου

Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ΤΠΕ και λογισμικό επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος:


παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών και μέχρι 20% του κόστους αγοράς
του λογισμικού / εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται
στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού λογισμικού.



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

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:


Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός 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.



Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι σύγχρονο, καινούργιο και στην κυριότητα της επιχείρησης



Σε περίπτωση προμήθειας λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα
διεθνή πρότυπα.



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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει. 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.



Οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό
κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά



Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς νέων εκδόσεων και αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού.



Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που
εγκρίθηκε για χρηματοδότηση



Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων - πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
Επιλέξιμες είναι δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και ενέργειες που αφορούν σε
πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων.
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.



Σχεδιασμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες
αγορές.



Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια
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Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.



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 Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)

o

Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)

o

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)

o

Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

o

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

o

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

o

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301)

o

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485)

o

Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)

o

Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α)

Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης για Αυτοματοποίηση / ψηφιοποίηση backoffice λειτουργιών

Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 επισημαίνεται ότι:


Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 8.000€ (αφορά τη δαπάνη
ανάπτυξης του συστήματος και την πιστοποίηση του) και εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του
κόστους.



Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση - συμμόρφωση προϊόντων υπηρεσιών & διαδικασιών
(συμβουλευτικές υπηρεσίες, προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως
αυτές ορίζονται παραπάνω, είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της
ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος. 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.



Οι δαπάνες που σχετίζονται με το σχεδιασμό/επανασχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών είναι επιλέξιμες μόνο
εφόσον κατά την επιτόπια επαλήθευση το προϊόν / υπηρεσία έχει λάβει την τελική του μορφή και είναι διαθέσιμο
προς επίδειξη.

4. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος καθώς και απόκτηση,
μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου.
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,



αγορά αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων



κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
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κατοχύρωση σημάτων σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:


Για ενέργειες σχετικές για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς
και την κατοχύρωση σήματος είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη
της ζητούμενης κατοχύρωσης / σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι
κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό / βεβαίωση που εκδίδεται από
τους αρμόδιους φορείς, 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.



Για ενέργειες σχετικές με την αγορά δικαιωμάτων, προσκομίζονται άδειες χρήσης εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται.



Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση
της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που
αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα χρήσης της, ενώ επιπλέον οφείλει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο μητρώο
παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα κόστη για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης, διατήρηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας κλπ.

5. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες αναφορικά με συσκευασία, ετικέτα καθώς και το brand της
επιχείρησης, για την προώθηση εν γένει ή νέων προϊόντων σε υφιστάμενες ή νέες αγορές.
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας



Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας



Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο κλπ)

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας. επισημαίνονται τα εξής:


Η δαπάνη σχεδιασμού/επανασχεδιασμού συσκευασίας ή ετικέτας, περιλαμβάνει κόστη για την κάλυψη αναγκών
νέων αγορών και σχεδιασμού επίπεδης συσκευασίας για τα βιομηχανικά προϊόντα



Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και
προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε
αντικατάσταση της υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας.



Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού σήματος / λογοτύπου επιχείρησης,
ανέρχεται στις 5.000€.Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης σχετίζονται με τον Δημιουργικό σχεδιασμό ή
επανασχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης και των εφαρμογών της (σε έντυπο, επιστολόχαρτο,
φάκελο κ.λπ.) για τις ανάγκες της προσπάθειας επέκτασης σε νέες αγορές.

6. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών του δικαιούχου στις αγορές στόχο.
Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου
προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά.



Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του εξωτερικού σε αγορά – στόχο (InStore promotion), υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή και όχι πώληση νέου προϊόντος ή υπάρχοντος
προϊόντος σε νέα αγορά.



Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (δεν αφορά σε εταιρική ταυτότητα) σε μία τουλάχιστον
ξένη γλώσσα (πχ κατάλογοι προϊόντων, prospects κλπ)
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Προβολής ξενόγλωσσου ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα



Προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου και ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας, (π.χ. Συμμετοχή σε emarketplaces) έως 3.000 €.



Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσίαστα Social media) έως 1.000 €.



Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ

Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την αυστηρή προϋπόθεση αφορούν νέα προϊόντα /
υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.
Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας επισημαίνεται ότι
i. Για τη συμμετοχή σε εκθέσεις, επιλέξιμα είναι τα κόστη:


Ενοίκιο περιπτέρου



Κατασκευή/Διαμόρφωση περιπτέρου (μη μόνιμη κατασκευή), συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου
εξοπλισμού προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.), ηλεκτρολογικών και λοιπών σχετικών
εγκαταστάσεων.



Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης



Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet κλπ)



Μεταφορά εκθεμάτων σε ποσότητα ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου



Μετακίνηση έως δυο ατόμων της επιχείρησης, ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου (αεροπορικά εισιτήρια μόνο
οικονομικής θέσης, εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - ΜΜΜ). Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες μετακίνησης
από και προς τον χώρο της έκθεσης, για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση (με χρήση ΜΜΜ)



Διαμονή μέχρι του ποσού των 100€ -για εκθέσεις που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος- και 300€- για εκθέσεις
εκτός Ελλάδος- ανά άτομο και ανά ημέρα



Ενοικίαση Υλικών για διακόσμηση και για γευσιγνωσία και Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
προβολής (οθόνες, τηλεοράσεις κλπ)

ii. Για εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που αφορούν προβολή και όχι πώληση νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος
σε νέα αγορά (In-Store promotion), επιλέξιμα είναι τα κόστη:


Ενοίκιο χώρου στο κατάστημα



Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (μη μόνιμη κατασκευή)



Ενοικίαση εξοπλισμού προβολής



Αμοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθμό ανάλογο με το μέγεθος των καταστημάτων)



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.)



Παραγωγή και διανομή flyers



Σχετική διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστημάτων ή και σε άλλο κατάλληλο μέσο.



Δημιουργικού Σχεδιασμού



Παραγωγής σχετικού υλικού



Δημιουργία ξενόγλωσσου διαφημιστικού μηνύματος



Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωμα σε εφημερίδα –περιοδικό επαγγελματικό /καταναλωτικό στην αγορά –στόχο

iii. Για προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου είναι επιλέξιμα έως τα κόστη:


Δημιουργικού σχεδιασμού ξενόγλωσσου μηνύματος προβολής προϊόντων



Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.



Ενοικίαση χώρου (market place) σε μεγάλα portal με μεγάλη επισκεψιμότητα στις αγορές – στόχους

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
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Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος:


για προβολή σε κοινωνικά δίκτυα, είναι 1.000€ / ανά μήνα και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του έργου



για προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου είναι 5.000€, συνολικά.

7. Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη κατά την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου. Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε:


Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan, feasibility study)



Οργάνωση και υποστήριξη εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων (εξαγωγικό coaching - mentoring)



Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης



Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων



Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιριών που εξειδικεύονται στην προετοιμασία εισόδου σε νέα αγορά/ αγορές



Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου



Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας επισημαίνεται ότι:



Αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης



Όλες οι σχετικές με την συμβουλευτική καθοδήγηση δαπάνες (μελέτες, coachingκλπ), θα συνοδεύονται κατά την
πιστοποίηση από το / τα αντίστοιχα παραδοτέα



Είναι απαραίτητη η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μερών, ανεξαρτήτως της αξίας της δαπάνης



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 κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 5.000 €.



Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις μελέτες / έρευνες κλπ είναι 10.000 € συνολικά για όλες τις μελέτες.



Η δαπάνη εξαγωγικού coaching – mentoring είναι επιλέξιμη για 1.000€ / ανά μήνα και έως 12 μήνες.

8. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν πρόσληψη νέου προσωπικού 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) 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
υποβάλλονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Η
δαπάνη δε δύναται να περιληφθεί σε αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου.



ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη
δαπάνη.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
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Δεν είναι επιλέξιμη 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.



Το νέο προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον δικαιούχο (από
1/6/2020 και έως την ημερομηνία πρόσληψης του).

Σημειώνεται ότι στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης
προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωση απόλυσης και έκτακτες αποδοχές που δεν
προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου ή στη σύμβαση εργασίας ή/και καταβάλλονται κατά περίπτωση
(adhoc bonus).

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:
Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή πριν την
ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που
αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για
τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση εξαιρούμενων ή
απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και μόνο για το μέρος αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να
ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ,
που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα
κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι
οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο
και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά
το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3).
Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο
δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ– ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΩΝ
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4.500.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 280.000€.
Επενδυτικά σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 15.000€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν. Στην
περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 280.000€, το υπερβάλλον ποσό θα
θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι
υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το
σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις
(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το
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προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο
αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης,
διαστήματος εντός του οποίου η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα
επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του
ανωτέρω ποσοστού δαπάνες. Σημειώνεται ότι το αίτημα θα γίνεται δεκτό εφόσον από τις υποβληθείσες
εγκεκριμένες/επιλέξιμες δαπάνες πιστοποιηθεί ποσοστό τελικώς ίσο ή μεγαλύτερο του 20% επί του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Για επενδύσεις για τις οποίες :


είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό



είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του
εγκεκριμένου Π/Υ τους, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία
επιστροφής εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά
περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).
Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της
παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 70% για τις μικρομεσαίες όλων τον τομέων
Ιδιωτική Συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια
συμμετοχή) ή / και δάνειο. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί
δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή,
ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής
αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω 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. Σε κάθε
περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της
επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής
σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις.
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).
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οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεία
του ΕΣΠΑ.



τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχειρήσεων.



αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εμπεριέχει ενίσχυση το
Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού σωρεύει με την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά
τον υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 και δεν δύναται να ξεπεραστεί.



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.
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.
Κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της
ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
παρούσα πρόσκληση.
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Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ. Ο χρόνος καταβολής της
δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα προκαταβολής, έγκριση χορήγησης προκαταβολής,
ενδιάμεση καταβολή, αποπληρωμή, εκταμιεύσεις) διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των
αντίστοιχων πεδίων του.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή 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 στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο 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 χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον
αρμόδιο ΕΦ.
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας
χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο
προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου
χρόνου.
Αποτελεί ευθύνη του ΕΦ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο
εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
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Τα Αιτήματα Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα σχετικά πεδία
του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του ΠΣΚΕ.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε
πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση και επιστρέφεται στο δικαιούχο
μετά τον πλήρη συμψηφισμό της ως ανωτέρω.
Η προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη ή την
31η Δεκεμβρίου 2023.
Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του
έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης
δημόσιας χρηματοδότησης και να είναι περισσότερες από δύο (2).Ο ανωτέρω περιορισμός, για δύο (2) αιτήματα
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, αναφέρεται σε πιστοποιημένα/εκταμιευμένα από τον ΕΦ και όχι σε υποβληθέντα
αιτήματα του δικαιούχου επενδυτή.”
Γ) Αποπληρωμή
Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου, την οριστική παραλαβή του και την
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης(λαμβάνοντας υπόψη και την επίτευξη των στόχων της Δράσης,
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Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς
Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
(www.ependyseis.gr/mis ). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 24/09/2020 και ώρα 13:00 έως 31/12/2020 και ώρα 14:00.
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια:


ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας.



ΣΤΑΔΙΟ Β : έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης.



ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.

Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται
βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου προγράμματος η συνεργασία
με μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων κρίνεται ουσιαστική καθώς δύναται να εξασφαλίσει την υποβολή
μίας ολοκληρωμένης και ορθής αίτησης, καθώς και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του
επιχειρηματικού σας σχεδίου.
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