Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
στους τομείς
Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών
Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ ευρώ, αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40%
έως 60%) για την ενίσχυση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ΜεταποίησηςΤουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του
εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από
την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό
εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και
προώθηση.
Ο Προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €. για την μεταποίηση και τον
τουρισμό, και από 20.000 € έως 100.000 €. Για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος
του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
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%.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον
τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 60% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της
ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστεί με την
επίσημη προκήρυξη της δράσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο
παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το
συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους
συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της
εταιρείας μας.
Με την επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
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Άγγελος Μαγκλής τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
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