Εταιρεία Οικονομικών
Επενδυτικών Μελετών
& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στόχος της
Δράσης

Η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που
προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους
κλάδους του νόμου.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους
κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.

Επιλέξιμοι
κλάδοι

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)
Μεταποίηση
Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Τουρισμός (υπό όρους)
Logistics
Τομέας Ενέργειας (με σημαντικές εξαιρέσεις)

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη
χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις
ακόλουθες μορφές:

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

▪
▪
▪
▪

ατομική επιχείρηση,
εμπορική εταιρεία,
συνεταιρισμός,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α' 2015)),
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από
την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη
μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα
ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
Είδη
ενίσχυσης
ανά
κατηγορία
δαπάνης

▪
▪
▪
▪

φορολογική απαλλαγή
επιχορήγηση
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Τα παραπάνω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά
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Επιλέξιμες
Δαπάνες

Διαδικασία
αξιολόγησης

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη περίοδο ενίσχυσης είναι :
▪ επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού [κτήρια, μηχανήματα και
λοιπός εξοπλισμός κλπ]
▪ επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
▪ το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα
της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από
τη δημιουργία κάθε θέσης
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν
προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που έχει
καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι βάσει των κριτηρίων που ορίζονται
στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Περίοδος
υποβολής

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται από
03.07.2019 έως 15.10.2019

Για περισσότερες πληροφορίες και για την έγκαιρη προετοιμασία της επιχείρησής σας και του
επενδυτικού σας σχεδίου μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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