Εταιρεία Οικονομικών
Επενδυτικών Μελετών
& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
Στόχος της
Δράσης

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον
παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης &
πιστοποίησης.
Η Δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

•

έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν
βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,

•

διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

Προϋπολογισ
μός έργων

Επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από € 50.000 έως € 400.000.

Διάρκεια
έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ποσοστό
ενίσχυσης
ανά
κατηγορία
δαπάνης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού.
Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της
δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
•
•
•

Βασικές
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής
•

•

Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση,
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να
τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή
διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία
μόνο Περιφέρεια.

Γεωργίου Σεφέρη 32  Ηράκλειο – Κρήτη  ΤΚ 716 01  τηλ & fax: +30 2810 314 692  mailbox@smartconsulting.gr

1

Εταιρεία Οικονομικών
Επενδυτικών Μελετών
& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Επιλέξιμες
Δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη περίοδο ενίσχυσης είναι :
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
• Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός,
Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού
σχεδίου
• Μεταφορικά μέσα
• Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης

Διαδικασία
αξιολόγησης

Περίοδος
υποβολής

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.
Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται από 27.06.2018
έως μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της

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