Εταιρεία Οικονομικών
Επενδυτικών Μελετών
& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Στόχος της
Δράσης

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού
εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός
έργων

Επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι
από €20.000 έως €200.000.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 50 έως το 65% του προϋπολογισμού,
ανάλογα με το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών.

Ποσοστό
ενίσχυσης ανά
κατηγορία
δαπάνης

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου 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.
Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα μέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν
της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

Βασικές
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με τον Οδηγό του
προγράμματος
 να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής
απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμοι τομείς
δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους
ακόλουθους στρατηγικούς τομείς :
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 Υγεία
 Υλικά - Κατασκευές
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Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών διαρθρώνονται ως εξής :
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό / Ποσό

Κατηγορία Δαπάνης

στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό
του Επενδυτικού Σχεδίου

Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό
Έλεγχο
 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής
Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.
 Λοιπός Εξοπλισμός
 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

Επιλέξιμες
Δαπάνες

έως 100%

Πιστοποίηση
Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

έως 100%

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

έως 25%

Ψηφιακή Προβολή

έως €15.000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές
Μελέτες

έως 16.000€
Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες
Μηχανικού έως €12.000

Μεταφορικά Μέσα

έως 50%

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

20% και μέχρι 30.000 €
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι
δυο (2) ΕΜΕ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης 19.12.2018

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.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται από
06.02.2019 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για την έγκαιρη προετοιμασία της επιχείρησής σας και του επενδυτικού σας σχεδίου,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο

+30 2810 314692
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