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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ ευρώ, και αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%), για την ενίσχυση
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου, (Χονδρικό κυρίως) - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το νέο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις αφού:
•
Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.
•
Δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται στην ολοκλήρωση της πρότασης με την εξόφληση των
τιμολογίων.
•
Δεν δεσμεύεται η επιχείρηση για αύξηση, ή διατήρηση του προσωπικού.
•
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σταματούν στα 3 έτη από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της επένδυσης
•
Επιχορηγούνται με ποσοστό 25% οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για νέες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις
•
Επιχορηγείται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής
πρότασης μπορεί να κυμαίνεται ανά θεματική ενότητα:

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι κυρίως:
1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μικρές , πολύ μικρές και μεσαίες, (ΜΜΕ), που την
31.12.2011 έχουν δύο (2) ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που έχουν
ημερομηνία έναρξης από την 31/12/2009 και πριν.
2. Οι νέες και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, ήτοι αυτές που έχουν έναρξη από
1/1/2010 και μετά.
3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Μεταποίησης, Τουρισμού & Εμπορίου (χονδρικό) – Υπηρεσιών.
4. Να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ.
5. Να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν τη μορφή
ατομικής επιχείρησης ή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ), και να
τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
6. Να έχουν ΚΑΔ επιλέξιμο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

1.
2.
3.

Μεταποίηση: 30.000,00 έως 300.000,00 €
Τουρισμός:
20.000,00 έως 300.000,00€
Εμπόριο –Υπηρεσίες: 20.000,00 έως 100.000,00 €

Είναι δυνατή η υποβολή
επενδυτικής πρότασης με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της Θεματικής Ενότητας, αλλά οι
υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αποτελούν
όμως αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου
ενώ το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται
αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Τα αναλυτικά κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται στο Παράρτημα (Ι)
Ποσοστά χρηματοδότησης
Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10
εκ ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό).
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50
εκ ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ ευρώ και έως 250 ΕΜΕ
προσωπικό.
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά
προσαυξάνονται κατά 10%.
Δ. 25% για τις λειτουργικές δαπάνες των μικρών νέων και υπό
σύσταση επιχειρήσεων για όλες τις περιφέρειες.

gc0000_ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με κριτήρια ως προς τεχνική και οικονομική, (για
τις υφιστάμενες), κατάσταση της επιχείρησης, την παρουσίαση του επενδυτικού
σχεδίου και τις επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία.
Αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ .
Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50% κατατάσσονται σε
φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 100% του ύψους της
επιχορήγησης (με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Οδηγό.
Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου
εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, 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.
ΥΠΟΒΟΛΗ -ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 25 Φεβρουαρίου 2012 με λήξη την 10 Μαΐου 2013.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10)
ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:
α) Για Μεταποίηση – Τουρισμό 15 μήνες & β) Για Εμπόριο- Υπηρεσίες 12 μήνες. Με δικαίωμα παράτασης ύστερα από αίτημα του
δικαιούχου τριών (3) μηνών.
Κατά την υλοποίηση του έργου υπάρχει η δυνατότητα δύο (2) τροποποιήσεων αρκεί να μην γίνει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, να
τηρούνται τα ποσοστά και οι ελάχιστες και μέγιστες δαπάνες που προβλέπονται από το πρόγραμμα και να μην γίνει μεταφορά κονδυλίων δαπανών
μεταξύ των κατηγοριών δαπανών άνω του 25% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων (τήρησης των όρων του προγράμματος, διατήρησης της επιχείρησης, μη πώλησης του επιχορηγούμενου
εξοπλισμού) σταματούν 3 έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο
δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ
με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής μπορεί να μειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με την αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και
πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια επιχορήγηση και έπειτα από αίτημα του επενδυτή.
Β) Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται 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. Στον δικαιούχο καταβάλλεται μέχρι το 80% της εγκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Γ) Αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων
δαπανών του, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν
οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη
εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου. Έτσι είναι σε θέση να αναλάβει,
την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με
εξειδικευμένους συνεργάτες. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν
πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Μαργαρίτης , τηλ. 2310 5310000, εσωτ. 160, email: margaritis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 126, e-mail: pchrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737,
e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Στα συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού εμπίπτουν σε γενικές γραμμές
οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες που επενδύουν σε μη γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και η μη αγρότες που επενδύουν σε συγκεκριμένες
οικονομικές δραστηριότητες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μικρότερο από 3.000 κατοίκους –
περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ).
Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας.
Οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις,
να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης .
Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008,
λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού.
Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση
του έργου τους.
Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις).
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις).
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό 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.).
Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους .
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
% ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ

1.

Α. Μακεδονία Θράκη

50

60

2.

Κεντρική Μακεδονία

40

50

3.

Δυτική Μακεδονία

40

50

4.

Ήπειρος

50

60

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

1.

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και
Περιβάλλον χώρος
Μηχανήματα -Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
(επαγγελματικής χρήσης)
Εξοπλισμός και
Εγκαταστάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμησης Ενέργειας
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση Συστημάτων
Διασφάλιση Ποιότητας
Λογισμικό
Προβολή – Προώθηση
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Λειτουργικές Δαπάνες μόνο
για νέες & υπό σύσταση (25%
επιχορήγηση)

2.
3.
4.

5.

Θεσσαλία

40

50

6.

Ιόνια

40

50

7.

Δ. Ελλάδα

50

60

8.
9.
10.

Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο
Κρήτη

40
40
40

50
50
50

11.

Αττική
(deminimis)

40

50

40

50

40

50

Στερεά Ελλάδα
(deminimis)
Ν. Αιγαίο
(deminimis)

12
13.

14.

Λειτουργικά έξοδα για νέες
& υπό σύσταση,
ανεξαρτήτου περιφέρειας.

5.
6.
7.
8.
9.
10.






-

25




ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ Ή
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
Π/Υ
ΕΜΠΟΡΙΟ &
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60%

80%

60%

100%

100%

100%

15.000

15.000

10.000

100%

100%

100%

20%

20%

20%

6.000

6.000

6.000

30.000
20.000
10.000

30.000
30.000
10.000

10.000
10.000
10.000

40%

40%

40%

Δεν επιτρέπεται το άθροισμα των δαπανών με α/α 6+8+9+10 να είναι >= του 50% του Π/Υ
του έργου.
Κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών και
ποσών των κατηγοριών δαπανών παρά μόνο τα μέγιστα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά
ανά κατηγορία δαπάνης.
Αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται παρακάτω
Ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών για τις deminimis περιοχές η 14/01/2013, για
τις λοιπές η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Αναλυτική Παρουσίαση των δαπανών δίνεται αμέσως παρακάτω.

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
•
•
•
•
•
•
•

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.
Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων
και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ,
Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής
έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας
επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν
έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί, προκειμένου να
ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση
χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε
(15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
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2.
•
•
•
•
•

3.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της
επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
Pρομήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης των εμπορευμάτων εντός του χώρου της επιχείρησης.
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης
Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης
υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

4.
•

•

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και
διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.:
 αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα,
 αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων,
 Θερμομόνωση κτιρίων,
 Φυτεμένο δώμα,
 Μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης.
Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι:
 Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/ και θέρμανσης/ ψύξης
χώρων,
 Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου,
 Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού,
 Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων,
 Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης,
 Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας,
 Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά,
ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας,
 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού,
 Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής,
 Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (free cooling),
 Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α,
 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας,
 Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων,
 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης,
 Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που
παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από
Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα.
5.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και
εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη
κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος.
6.
•
•

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης

Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του
διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
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7.

Λογισμικά κα Υπηρεσίες Λογισμικού
•

•
•
•
•
•

Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη
προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/ concurrent user,
per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν:
 την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
 τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
 την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
 τη σύνδεση σε e-marketplaces
 την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου
ERP, CRM, HRMS)
Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος
αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση.
Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε 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)

Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος
εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.
8.
•

•
•
•
•

Προβολή - Προώθηση
Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η
επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης
της έκθεσης.
Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την
ασφάλιση των εκθεμάτων.
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
Δημιουργία- κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00€.

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
9.
•
•

•
•
•

10.
•

Αμοιβές συμβούλων
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €.
Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης
των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης
διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων
ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά.
Οι μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού
από αυτήν, οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες.
Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ,
ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας.
Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες μελετών, στις προσφορές που θα υποβάλλονται με το επιχειρηματικό σχέδιο
υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πεδίου της μελέτης, ο σκοπός, η μεθοδολογία
και η μέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Όλες οι δαπάνες θα
αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό
σχέδιο.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο
πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν:
 Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου
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Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες
επαγγελματικού κινδύνου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από δύο αξιολογητές και θα βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια του οδηγού του προγράμματος.
 Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου.
 Όλα τα υποκριτήρια βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον
αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης.
 Η τελική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων .
 Η μέγιστη τελική βαθμολογία μιας πρότασης με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100,00.
 Η αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να πάρει μια επενδυτική πρόταση την επιχορήγηση είναι να συγκεντρώσει βαθμολογία
μεγαλύτερη των 50 μονάδων.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ/ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τεχνική Κατάσταση
Επιχείρησης

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την
τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών).

3

-

1.2 Ηλικία Εξοπλισµού

3

-

1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών
στελεχών

20

3

20

10

1.4 Επαγγελµατική εµπειρία διευθυντικών
στελεχών

3

5

1.5 Κατάρτιση εργαζοµένων / διευθυντικών
στελεχών

3

5

1.6 Συστήµατα ∆ιαχείρισης ποιότητας

3

-

1.7 Πνευµατική Ιδιοκτησία – Βιοµηχανική
Ιδιοκτησία

2

-

5

-

2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθµός µεταβολής)

2.

3.

Οικονοµική
Κατάσταση
Επιχείρησης

Κατάσταση
Επενδυτικού
Σχεδίου

2.2 Αποτελέσµατα προ φόρων και
αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών)

20

4.
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0

-

2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του
κύκλου εργασιών)

10

-

3.1 Καινοτοµία του Ε.Σ.

15

20

3.2 Εκτιµώµενη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

15

-

40
3.3 Ρυθµός µεταβολής του Κύκλου
εργασιών του κλάδου

3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑ∆ µε
αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)
Επιπτώσεις του
Επενδυτικού
Σχεδίου στη
κοινωνία και
οικονοµία

5

4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –
εξοικονόµηση ενέργειας

4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης
(ΕΕΑ)

45
5

15

5

10

10

20

20

35
10

15
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2Α

2Β

Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής.

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για τις επιχειρήσεις με αντίστοιχη υποχρέωση σύνταξης), φορολογικές
δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011 (οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για
αυτές που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.
Για όσες επιχειρήσεις κλείνουν χρήση σε ημερομηνία διαφορετική της 31/12 των ετών ανωτέρω, η υποχρέωση
υποβολής στοιχείων προσαρμόζεται αντίστοιχα.
Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης απαιτείται η προσκόμιση πίνακα με διαχωρισμό ανά ημερολογιακό
έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και των εξαγωγών με
κατάθεση των σχετικών ισοζυγίων ανά έτος, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της
επιχείρησης και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της εταιρείας.
Αντίγραφο του Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο
ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης.

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΝΕΕΣ

ΑΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

2Γ

Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική
δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε ένα
φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα
αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα
ποσοστά συμμετοχής τους. Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών
των χρήσεων 2010 και 2011.

3

Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού
και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας
υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

Χ

Χ

4

Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Χ

Χ

Χ

Χ

5

5Β
6

7

8

Άδεια λειτουργίας εν ίσχυ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από
το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
του ΕΟΤ, να προσκομιστεί αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στην περίπτωση που έχουν λήξει
χρονικά κάποια από τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πιστοποιητικό
πυρασφάλειας, άδεια διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.). του Σήματος, με αποτέλεσμα να ορίζεται σαφώς ότι παύει η
ισχύς του, απαιτείται αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για ανανέωση του ληχθέντος δικαιολογητικού.
Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των αδειών/σημάτων
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων.
Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε
εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση), που υποβάλλεται
υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2010, 2011.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (για τις υπο σύσταση μία για κάθε ένα
φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση) με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
παράρτημα ΧΙI του Οδηγού .
Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική
μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του
Προγράμματος.
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Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του
κανονισμού 800/2008 της Ε.Ε (βλέπε αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού.)

Χ

Χ

Χ
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Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (βλέπε
αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού)
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 θα προσκομίζονται τα
φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με
την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που
είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση
για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στον
Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 της Ε.Ε.(βλ.α/α 9)
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Α

Φάκελος τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής προτείνεται, κατά την κρίση του, να
υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα τελευταίας τριετίας.

Χ

Β

Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης που τεκμηριώνουν την
ηλικία του βασικού εξοπλισμού .

Χ

Γ

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επικεφαλής διευθυντή ή αντίστοιχου
στελέχους της επιχείρησης (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για
το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).

Χ

Χ

Χ

Χ

Δ
Ε
ΣΤ

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης εργαζόμενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
(π.χ.πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα πιστοποιητικών
κατοχύρωσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια).

Χ
Χ

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές εξοπλισμού –
Χ
Χ
Χ
prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσημα κείμενα περιγραφής
καινοτομιών, συνεργασίες με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς κλπ).
Τιμολόγια, συμφωνητικά και συναφή έγγραφα στα οποία θα τεκμηριώνεται η σχετική εξαγωγική
Η
χ
δραστηριότητα.
Υφιστάμενες είναι οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31/12/2011, έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας:
Ζ

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι :
•
Οι προσφορές για τον εξοπλισμό/λογισμικό πρέπει να είναι αναλυτικές με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων/λογισμικών συνοδευόμενες από τα σχετικά prospectus.
•
Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
•
Οι προσφορές για την εκπόνηση μελετών (όπως περιγράφονται στην ενότητα των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών) από
συμβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: ανάλυση κόστους, μεθοδολογία, σκοπό και τεκμηρίωση σκοπιμότητας
μελέτης, ανάλυση περιεχομένου και πεδίων που θα εξεταστούν από την εν λόγω μελέτη, είδος έρευνας (πρωτογενή ή/και
δευτερογενή) και επιστημονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
•
Οι προσφορές για την εκπόνηση μελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστημάτων και σημάτων συμμόρφωσης θα πρέπει να
περιέχουν πλήρη μεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόμενα της μελέτης.
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