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«ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Το Πρόγραµµα «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» αποτελεί µια επιµέρους
πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) για την
παροχή ενισχύσεων σε υφισταµένες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του
δέρµατος, µε σκοπό την τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών.
Το ΥΠΟΙΑΝ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο
Πρόγραµµα «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» σύµφωνα µε τους όρους του
Οδηγού του Προγράµµατος που θα οριστικοποιηθεί µε την προκήρυξη, του οποίου οι όροι και
προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των έργων.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο αρχικά προβλεπόµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος χρηµατοδοτείται µε το συνολικό
ποσό των 15.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη) από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα:
1. Ποσό 1.700.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα».
2. Ποσό 5.600.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής.
3. Ποσό 6.000.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Ποσό 1.500.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας.
5. Ποσό 100.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας.
6. Ποσό 100.000,00 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου.

και

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» θα υλοποιηθεί από τη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (εφεξής ΜΜΕ) και τον
EOMMEX A.E. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆)
µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Στην απόφαση εκχώρησης
αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ θα εξειδικεύεται πλήρως ο ρόλος καθενός εκ των δύο ΕΦ∆.

4. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Είναι υφιστάµενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που κατά τη χρήση του 2009
απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ.
ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού τα 43 εκατ. Ευρώ και πληρούν το κριτήριο της
ανεξαρτησίας.
2. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως
τουλάχιστον από τότε.
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3. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα
όρια της ελληνικής επικράτειας.
4. Οι κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων
ΚΕΥ∆ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην µεταποίηση των κλάδων ΚΕΥ∆ υπηρεσιών,
οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα, η οποία ταξινοµείται σε έναν από τους κλάδους του πίνακα
που ακολουθεί, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο
Παράρτηµα I του παρόντος Οδηγού.
Εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΑ∆ 2008
13
14
15
71.2
74.10.19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών.
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις ειδικά και µόνο για τους κλάδους ΚΕΥ∆.
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού ειδικά και µόνο για τους κλάδους
ΚΕΥ∆.

5. Κάθε επιλέξιµη επιχείρηση έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση στο παρόν
πρόγραµµα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από µία προτάσεις στο Πρόγραµµα,
οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συµµετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της
συµµετοχής άλλων προσώπων.
6. Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
7. Η επιχείρηση πρέπει να µην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
8. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εταιρική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατοµικές επιχειρήσεις
και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
9. Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νοµίµως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια
λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται).
10. Η επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται).
11. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός και οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του επιχειρηµατικού
σχεδίου πρέπει να συµφωνούν µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.
12. Η µεταποιητική δραστηριότητα µιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα φορολογικής
δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από τη νόµιµη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή από το
καταστατικό της επιχείρησης ή από τη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆ΟΥ.
13. H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010,
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραµµα, επιχορηγήσεις µε τον
κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως λήξη της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία
ένταξης της πρότασης στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων µε τον κανόνα De
minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, η ηµεροµηνία
ένταξης σε αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η
επιχείρηση.
14. Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή
αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιµέρους ενέργειες.
15. ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
(δηλαδή ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, παραγγελίες µε προκαταβολή, έκδοση τιµολογίων,
συµβάσεις κτλ).
16. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται να µεριµνήσει για τις κατάλληλες υποδοµές για την
ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και
αναγκαίο. 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.).
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17. ∆εν εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας), όπως αυτά
συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».
18. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 2. παρ. 2.1, σηµεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2004/C/244/02) (Παράρτηµα VII).
Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν αθροιστικά απαραίτητες
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στο πρόγραµµα.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (µη
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου ∆ΕΝ
δύναται να υπερβαίνει το 100% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Λιγότερα από 50 άτοµα
(Μικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις)
Από 50 έως λιγότερα
από 250 άτοµα
(Μεσαίες επιχειρήσεις)

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

30.000,00

150.000,00

80.000,00

200.000,00

6. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ∆ΑΝΕΙΟ
Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται
από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται ως εξής:
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•

•

•

Στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄. Η Περιοχή Α΄
περιλαµβάνει του Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται
στην Περιοχή Β΄.
Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Η Περιοχή Β΄
περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου),
τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου,
Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών,
Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
(Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας) και των Βιοµηχανικών
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Στο 40% του
επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Η Περιοχή Γ΄
περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου
(Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου
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Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•

•

•

Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄. Η Περιοχή Α΄
περιλαµβάνει του Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται
στην Περιοχή Β΄.
Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Η Περιοχή Β΄
περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου),
τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου,
Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών,
Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
(Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), τους Νοµούς της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας) και των Βιοµηχανικών
Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Στο 45% του
επιλέξιµου προϋπολογισµού για την ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Η Περιοχή Γ΄
περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου
(Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας,
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, θα
καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία
αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα
οδηγό. Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό.
Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του αντίστοιχου
προϋπολογισµού.
«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ»
Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον)
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση)
Εν δυνάµει Τραπεζική Συµµετοχή

25%
30% έως 45%
Το υπολειπόµενο
ποσοστό

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορίες Επιλέξιµων Ενεργειών - ∆απανών
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο παρόν Πρόγραµµα. Κατά τη διαµόρφωση του
συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση
των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών.
Πίνακας 1: Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:
1.
Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις (συµπεριλαµβανόµενων και ασώµατων
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παγίων π.χ. µεταφορά τεχνογνωσίας)
Άυλες ∆απάνες – ∆απάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης, ∆απάνες
2.
συµβούλων.
7.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού και ειδικών εγκαταστάσεων ο οποίος αφορά χώρους
παραγωγικούς και αποθηκευτικούς στην Ελλάδα :
• Παραγωγικό εξοπλισµό, κύριο και βοηθητικό.
• Συστήµατα καταχώρησης, ανεύρεσης, παραλαβής και µεταφοράς των προϊόντων µέσα σε
αποθηκευτικούς χώρους.
• Συστήµατα ελέγχου συντήρησης των προϊόντων και των συνθηκών αποθήκευσης.
• Συστήµατα αυτόµατης σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιµολόγησης
προϊόντων – εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• ∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των
Παραγόµενων Προϊόντων.
• Προµήθεια Εξοπλισµού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ανά Φάση ή / και για το
Σύνολο της Παραγωγής µε ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής,
• Εξοπλισµό Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας στις Επιχειρήσεις.
• Προµήθεια Εξοπλισµού και Λογισµικού Πληροφορικής (H/W και S/W όπως π.χ. αυτόµατων
συστηµάτων κοπής (CAM) και αυτόµατων συστηµάτων σχεδιαστικού εξοπλισµού και
λογισµικού (CAD) και των απαιτούµενων για την εγκατάσταση και λειτουργία
τους
περιφερειακών και βοηθητικών συστηµάτων.
• Συστήµατα και εξοπλισµός προστασίας του περιβάλλοντος - συστήµατα απορρύπανσης
αποβλήτων – εξοικονόµησης ενέργειας.
• Συστήµατα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.
• ∆απάνες µεταφοράς ή/και απόκτησης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά ή δικαιώµατα χρήσης
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας).
• Συστήµατα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήµατα παρουσίασης και προβολής
προϊόντων.
• Συστήµατα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης.
• Σχεδιασµός, δηµιουργία-αναµόρφωση και προµήθεια εξοπλισµού χώρων δειγµατισµού
προϊόντων
Για τις ανωτέρω ενέργειες επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες αγοράς, µεταφοράς, εγκατάστασης
(υλικά και εργασία), λειτουργίας εξοπλισµού και λογισµικού.
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό θα πρέπει
να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (Οι δαπάνες
µετατροπής είναι επιλέξιµες).

7.2 ΑΫΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Ενέργεια Β.1
Συνεργασία των Επιχειρήσεων µε Φορείς Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εξωτερικού
ή Εσωτερικού, Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασµό υφιστάµενων
προϊόντων ή για τον Σχεδιασµό των Νέων Συλλογών προϊόντων που θα συµπληρώνουν την
υφιστάµενη σειρά (Collection). Στόχος είναι η επέκταση της σειράς (γκάµας) των προϊόντων των
επιχειρήσεων µε νέα συµπληρωµατικά προϊόντα. Απαιτείται σχετική σύµβαση.
Ενέργεια Β.2
Εισαγωγή και Εφαρµογή Νέων ή ∆ιαφορετικών Μεθόδων στη ∆ιαδικασία του Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης των Προϊόντων.Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την Υιοθέτηση Μεθόδων και
∆ιαδικασιών Βελτίωσης της Ποιότητας των Προϊόντων ή / και Ελέγχου Αυτών. Απαιτείται σχετική
σύµβαση.
Ενέργεια Β.3
Συµµετοχή Επιχειρήσεων, για πρώτη φορά, σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού.
Ενέργεια Β.4
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Συνεργασία Επιχειρήσεων µε Εµπειρογνώµονες, Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, στην Ελλάδα και
στο Εξωτερικό για τον Σχεδιασµό Εκστρατείας Προβολής/ Προώθησης των Προϊόντων της
Επιχείρησης. Απαιτείται σχετική σύµβαση
Ενέργεια Β.5
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εµπειρογνώµονες Συµβούλους, Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για
την ∆ηµιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών των Προϊόντων και των
Παραγωγικών ∆ιαδικασιών. Απαιτείται σχετική σύµβαση.
Ενέργεια Β.6
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εµπειρογνώµονες Συµβούλους, Νοµικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για
την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000)
διεθνώς αναγνωρισµένα Οικολογικά Πρότυπα και Σήµατα (π.χ. OEKO-TEX, ECO LABEL) και
Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (π.χ. ISO 14000, ΕΜΑS).
Ενέργεια Β.7
Πιστοποίηση Προϊόντων Σύµφωνα µε Οδηγίες της Ε.Ε. και ∆ιεθνώς Αναγνωρισµένα Πρότυπα.
Ενέργεια Β.8
Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους και εκπόνηση µελετών σχετιζοµένων µε το
επιχειρηµατικό σχέδιο και αναφεροµένων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης. Απαιτείται σχετική σύµβαση.
Επιλέξιµες δαπάνες για τις ενέργειες Β.1 – Β.8
• Αµοιβές εµπειρογνωµόνων ή ειδικών (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για την παροχή
τεχνικής βοήθειας στο σχεδιασµό και ανάπτυξη των προϊόντων, την Υιοθέτηση Μεθόδων
και ∆ιαδικασιών Βελτίωσης της Ποιότητας και Ελέγχου, τον Σχεδιασµό των Νέων
Συλλογών και τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. Απαιτείται σχετική σύµβαση.
• ∆απάνες ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρου, µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων,
µετακίνηση στους εκθεσιακούς καταλόγους και ενοικίασης εξοπλισµού επίδειξης
(projector, video wall, κτλ).
• ∆απάνες τεχνικής βοήθειας από εµπειρογνώµονες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), δαπάνες
για τον σχεδιασµό του δηµιουργικού προώθησης των προϊόντων όπως σχεδιασµός
εντύπων, λογότυπου, αφίσες µακέτες κλπ. ∆απάνες εκτύπωσης διαφηµιστικών εντύπων
και αφισών. ∆απάνες κατασκευής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. ∆απάνες διαφηµιστικής
καταχώρησης σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες εθνικής ή τοπικής εµβέλειας ή
κλαδικά και ειδικά / εξειδικευµένα για το αντικείµενο περιοδικά εσωτερικού, εξωτερικού.
∆απάνες για την δηµιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτς. ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες για το
κόστος ραδιο-τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Ενισχύεται δηλαδή µόνο το κόστος του
δηµιουργικού του σποτ και όχι της ραδιοτηλεοπτικής προβολής του. Απαιτείται σχετική
σύµβαση. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις δηµοσιότητας όπως απορρέουν από
τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε. .
• ∆απάνες παροχής τεχνικής βοήθειας, αγοράς προτύπων οδηγιών, διεργαστηριακών
δοκιµών διακρίβωσης οργάνων και πιστοποίησης προτύπων/ σηµάτων/ οδηγιών.
∆απάνες µελετών για την ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα (πχ ISO 9000, 14000,
ΕΜΑS κλπ) ∆απάνες πιστοποίησης των προϊόντων (ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να
είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση). ∆απάνες
διαπίστευσης από τον ΕΣΥ∆ ή άλλο αρµόδιο Ευρωπαϊκό φορέα. Απαιτείται σχετική
σύµβαση.
• ∆απάνες για µελέτες όπως π.χ. οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους
λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών, εκτίµηση
επιχειρηµατικού κινδύνου, ερευνών αγοράς, εκπόνηση marketing plan, benchmarking. Οι
εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αφορούν συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ.
συνήθεις φοροτεχνικές ή νοµικές υπηρεσίες).
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
•
•

Η κατηγορία δαπανών «Εξοπλισµός, Ειδικές Εγκαταστάσεις» µπορεί να καλύπτει το 100%
του εγκεκριµένου Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
Ειδικά για η δαπάνη «δαπάνες µεταφοράς ή απόκτησης τεχνογνωσίας» µπορεί να καλύπτει
µέχρι το 20% του εγκεκριµένου Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
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•
•

Οι δαπάνες που αφορούν την παραµετροποίηση λογισµικού και λειτουργικών συστηµάτων
(S/W) δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 10% του κόστους του λογισµικού.
Η κατηγορία δαπανών «Άυλες ∆απάνες» µπορεί να καλύπτει µέχρι το 100% του εγκεκριµένου
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Ειδικότερα:
• Οι δαπάνες υποστήριξης και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου,
µπορούν να ανέρχονται µέχρι ποσού 1.000,0€ και 1.000,0€ αντίστοιχα.
• Οι δαπάνες για µελέτες όπως π.χ. οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των
επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών
διαδικασιών, εκτίµηση επιχειρηµατικού κινδύνου, ερευνών αγοράς, εκπόνηση
marketing plan, benchmarking, µέχρι του ποσού των 3.000,0€ εκάστη εξ αυτών.
Επίσης για περισσότερες από δύο µελέτες, οι συνολική δαπάνη της κατηγορίας
αυτής ∆εν µπορούν να υπερβαίνει το ποσό των 8.000,0€.

Αναλυτικότερα :
∆απάνες προµήθειας παραγωγικού εξοπλισµού µηχανολογικού και µηχανογραφικού
εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου
Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος,
αµεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να µην υπάρχει παρακράτηση της
κυριότητας αυτού και να εξυπηρετεί το γενικό σκοπό του προγράµµατος. Ο εξοπλισµός που
θα προµηθευτεί η επιχείρηση πρέπει να διατηρηθεί εν λειτουργία στην επιχείρηση τουλάχιστον για
µια τριετία µετά την απόφαση ολοκλήρωσης του έργου. Επιπλέον, ο εξοπλισµός θα πρέπει να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως
αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα VΙ. Για την πιστοποίηση του καινουργούς θα πρέπει να
υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται
ρητά ο σχετικός αριθµός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισµού ή µεταφορικού και αριθµός
πλαισίου ή σειριακός αριθµός µηχανήµατος (εφόσον υφίσταται).
Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού περιλαµβάνουν:
• Το κόστος αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού (κύριου και βοηθητικού) για την
υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών.
• Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού
• Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του
Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία του προµηθευτή, να περιγράφεται
αναλυτικά ο εξοπλισµός µε τους αντίστοιχους αριθµούς σειράς παραγωγής (serial
numbers) όλων των τµηµάτων του, το είδος των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το
αντικείµενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση του.
Σηµειώνεται ότι προκειµένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου µηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισµού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε µηχάνηµα ή
λοιπό εξοπλισµό, η εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από
τον φορέα της επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε
περίπτωση δε που η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των
ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε
περίπτωση :

από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριµένου
µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή του
φορέα της επένδυσης ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προµηθευτής αγόρασε το
εν λόγω µηχάνηµα ή εξοπλισµό

από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής αποτελεί
νόµιµο αντιπρόσωπο του

∆απάνες προµήθειας λογισµικού
Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς ή ανάπτυξης και
εφαρµογής του λογισµικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ανά Φάση ή / και για το
Σύνολο της Παραγωγής µε ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής κ.λ.π.
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Επίσης, σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό
θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το
διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ. (Οι
δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες).
Απαραίτητα παραστατικά για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης
ή παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση, στα οποία θα αναφέρεται η
επωνυµία του προµηθευτή και θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του λογισµικού, µε τους
αντίστοιχους αριθµούς σειράς (serial numbers) όλων των τµηµάτων του. Το αποκτούµενο
λογισµικό καταγράφεται επίσης στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης, ή άλλου αντίστοιχου βιβλίου
κατά τα προβλεπόµενα στον ΚΒΣ για την κατηγορία της επιχείρησης.
Σηµειώνεται ότι αν το επιχειρηµατικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες των ανωτέρω κατηγοριών που
αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, οι δαπάνες αυτές ∆ΕΝ δύναται να
µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών.

∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις
από εργαστήρια .
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων ποιότητας στις
διοικητικές, οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευµένο
φορέα για το συγκεκριµένο πρότυπο. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για ανανέωση
διαχειριστικών συστηµάτων.

Αγορά τεχνογνωσίας
Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν για την
απόκτηση, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας (π.χ. συµβόλαιο αγοράς
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, royalties, εσωτερική ανάπτυξη που υποχρεωτικά καταλήγει
σε πίστωση ευρεσιτεχνίας ή κατοχύρωση από τον ΟΒΙ, κ.λ.π.), για την υλοποίηση των
προτεινόµενων έργων. Η αποκτούµενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται µε τη µορφή και τους
στόχους του σχεδίου (για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα κυριότερα παραδοτέα της
παρούσας κατηγορίας δαπάνης βλ. Παράρτηµα VΙ).

Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες
Είναι επιλέξιµες δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε το επενδυτικό σχέδιο της
επιχείρησης παρεχόµενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση,
1
συµβούλους και µόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν συνιστούν διαρκή ή
περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης,
π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές νοµικές υπηρεσίες ή διαφήµιση.
Οι επιλέξιµες αµοιβές συµβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε :
•
Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής σχετικές µε το επενδυτικό σχέδιο και τους
σκοπούς του προγράµµατος
•
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου
•
Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες, σχετικές µε το επενδυτικό σχέδιο
•
Σύνταξη εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας και µόνο εφόσον υλοποιηθεί η πιστοποίηση
της επιχείρησης σε θέµατα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στα πλαίσια υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου της.
Σηµειώνεται ότι:
• ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται
επιλέξιµη δαπάνη.
• ∆εν θεωρείται ως επιλέξιµη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των αναφεροµένων
κατηγοριών, όπως αναλύονται στην παραπάνω περιγραφή επιλέξιµων δαπανών.
• Οι δαπάνες Leasing και οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού δεν είναι επιλέξιµες.
• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε πριν από την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
1

Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική αµοιβή τους.
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•

•
•

Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορεί να γίνεται µετά την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσµεύει την
απόφαση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την έγκριση ή µη του σχεδίου.
Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράµµατος πρέπει να
είναι καινούργιος και αµεταχείριστος.
Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίοµητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά τα προβλεπόµενα και από τον
ΚΒΣ) .
7.3

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να ακολουθεί τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει µόνο :
1. Για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (µε
ΦΠΑ), απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών
λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της
εταιρείας).
2. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω (µε
Φ.Π.Α.), που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από
τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, µέσω τράπεζας, µε χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µε επιταγές. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση
των στοιχείων αυτών µε µετρητά.
3. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών
στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία
εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων
ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων λογαριασµών.
4. ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω
υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση
σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).

8. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία της
απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα τρίµηνης (3) παράτασης, εφόσον το αίτηµα
υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
του έργου.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής», το οποίο
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που
δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων
θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς
δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.
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Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
• του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr, www.ypan.gr),
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (www.eommex.gr)
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr)
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στα τηλέφωνα
210-7491222, 210-7491206 και 210-7491217
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ∆ιαδικτύου, όπως θα καθοριστεί από τη
η
σχετική Προκήρυξη. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14 ώρα
της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη
µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, στον EOMMEX A.E. Εναλλακτικά,
µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε
επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει:

Η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προτάσεων.

Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, µέσα στα
χρονικά περιθώρια που ορίζονται.

10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και η κλήρωση–ανάθεση προτάσεων για
αξιολόγηση γίνεται µε ηλεκτρονική διαδικασία.
Αξιολογητές - Μητρώο -Επόπτες Αξιολόγησης
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλοµένων προτάσεων διενεργούνται ηλεκτρονικά από αξιολογητές, οι
οποίοι προέρχονται από Μητρώο Αξιολογητών που καταρτίζεται µε µέριµνα της ΓΓΒ/ΥΠΟΙΑΝ και
του ΕΟΜΜΕΧ.
Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής διενεργείται από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Σε
περίπτωση που µία πρόταση δεν τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού δεν προχωρά σε
περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης.
Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής
Ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλοµένων προτάσεων, πριν το στάδιο
της αξιολόγησης, διενεργείται από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε..
Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργείται Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία είναι 5µελής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
• Μεριµνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της
διαδικασίας Αξιολόγησης.
• Γνωµοδοτεί µετά την αξιολόγηση επί όλων των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους,
και την εγκυρότητα της αξιολόγησης.
• ∆ιατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται
αµφισβητήσεις.
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• Οριστικοποιεί τον προϋπολογισµό (επιµέρους δαπανών και συνολικό προϋπολογισµό)
των προτάσεων.
• Οριστικοποιεί τη βαθµολογία των προτάσεων.
Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης και να είναι
επαρκώς αιτιολογηµένες.
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων
Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής εξετάζονται–
βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε κλήρωση η οποία
δύναται να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο ανεξάρτητους
αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια του οδηγού όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί
κατά την προκήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές όλες οι
αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση.
Σε κάθε περίπτωση η Αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του
τελικού διαµορφωµένου προϋπολογισµού της πρότασης αιτιολογώντας µε σχετική τεκµηρίωση
τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον υποβαλλόµενο προϋπολογισµό της πρότασης.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά που
υποβάλλονται για την έκδοση Απόφασης Ένταξης.

Αξιολόγηση - Βαθµολογία προτάσεων – Κατάταξη
Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια Επιλογής Προτάσεων
Α. Κριτήρια αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης – Τεχνοπαραγωγική κατάσταση / Χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις επιχείρησης

ΒΑΘΜΟΙ
100 Βαθµοί

Οικονοµικά στοιχεία τελευταίας τριετίας (2007-2008-2009)
Απασχόληση την τελευταία τριετία
Οργάνωση και στελέχωση

45
45
10
100 Βαθµοί

Β.1 Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου Επιχειρηµατικού
Σχεδίου – Αρτιότητα και Ποιότητα Ε/Σ
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας της προτεινόµενης επένδυσης

Β.2 Κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου Επιχειρηµατικού
Σχεδίου – Αρτιότητα και Ποιότητα Ε/Σ - Καινοτοµία, ∆ιαφοροποίηση

100
100 Βαθµοί

Τεκµηρίωση Καινοτοµικότητας και ∆ιαφοροποίησης Ε/Σ και ΠεριβαλλοντικέςΕνεργειακές επιπτώσεις.

100

Γ. Αναµενόµενα Αποτελέσµατα - Επιπτώσεις

100 Βαθµοί
100

Αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις του Ε/Σ

Οµάδα Κριτηρίων
Α
Β.1
Β.2
Γ
Συνολική Βαθµολογία Ε/Σ

Βαθµοί
100
100
100
100

Βαρύτητα
0,30
0,25
0,15
0,30

Βαθµοί /10
3,00
2,50
1,50
3,00
10,00

Η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο µετά από τις
αναγωγές είναι 10,00 βαθµοί.
Η τελική βαθµολογία των προτάσεων καθορίζει και τη σειρά κατάταξης των προτάσεων που
αξιολογήθηκαν. Οι προτάσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά και εντάσσονται
ανάλογα µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (βλ. Κεφάλαιο 3).
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Προτάσεις που συγκεντρώνουν τελική βαθµολογία µικρότερη από 5,00 δεν είναι επιλέξιµες.
Το πρόγραµµα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.

11. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ένταξη
Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης στο
Πρόγραµµα.
Παρακολούθηση έργου
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρµόδιο ΕΦ∆ (ΕΟΜΜΕΧ), για την:
 παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους,
 ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης ένταξης
 ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και περιορισµούς.
Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. – ∆/νση ΜΜΕ
σχετικά µε το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων.
Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης
Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να γίνει εφάπαξ,
όταν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου που το καθιστά λειτουργικό είτε σε
ποσοστό 100%, είτε σε αναλογία του ποσοστού επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι
µικρότερη της ολοκλήρωσης. Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους
καταβάλλεται από τον ΕΟΜΜΕΧ.
Α) Προκαταβολή
Με την ατοµική απόφαση ένταξης του ΕΟΜΜΕΧ, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι
το 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του
ΕΟΜΜΕΧ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του έργου από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό
ΕΦ∆.
Β) Ενδιάµεση καταβολή
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου
και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΟΜΜΕΧ όπου και
προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής της
Έκθεσης, και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
Γ) Αποπληρωµή
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς
δικαιούχου και πιστοποίηση από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦ∆.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του,
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν
οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.
Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσµίας των 12
µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του
έργου. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 3 µήνες.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για τρία (3)
χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου και καταβολής της
αποπληρωµής της δηµόσιας χρηµατοδότησης πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενηµέρωση
του αρµόδιου ΕΦ∆ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου µετά την
παραλαβή και αποπληρωµή του έργου.
δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν
ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης
αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της
2
επιχείρησης , µε υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3)
µηνών στην αρµόδια υπηρεσία.
ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση εξοπλισµού/λογισµικού
είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου
παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών
από την έγκριση του αιτήµατος (µε τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο
στο νέο όσο και στο παλαιό εξοπλισµό).
2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν
επιτρέπεται:
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής φορέα να
µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή
τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι
εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω
κληρονοµικής διαδοχής.
β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται
µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο
και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή.
3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από
την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είναι υποχρεωµένες να διατηρήσουν τις θέσεις
απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση ελέγχου και
διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης επιστρέφεται µέρος της ενίσχυσης ή µη
ανάλογα µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στην ατοµική απόφαση ένταξης
του ΕΟΜΜΕΧ (Σε περίπτωση διαπίστωσης σηµαντικής αρνητικής απόκλισης που
ξεπερνά το 20%, τότε ο επενδυτής υποχρεούται να επιστρέψει το 15% της δηµόσιας
επιχορήγησης που του έχει καταβληθεί). Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε
κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται µε βάση τις θεωρηµένες καταστάσεις της
Επιθεώρησης Εργασίας και το σχετικό έντυπο Ε7 της επιχείρησης.
4. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την οριστική
παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου:
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στη περίπτωση γ’ της
παραγράφου 1
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή παρακρατείται ή
επιστρέφεται µέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της παραγράφου 1 και α’ της
παραγράφου 2
5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την οριστική παραλαβή
και ολοκλήρωση του έργου και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1 χρονικού
2

Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω (βλ. Κεφάλαιο 19)
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περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης ανάλογα µε τον τύπο της
παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στη σύµβαση µε την επιχείρηση.

Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006
της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του αναµνηστική πινακίδα σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΟΜΜΕΧ .

13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης του έργου µετά την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση
διαπίστωσης µη τήρησης των όρων του οδηγού, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις,
όπως η αναλογική µείωση ή επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγηση.
Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και γίνεται
σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη
ανταπόκρισης του επενδυτή ο ΕΦ∆ ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό
πλαίσιο.
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