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ICT 4 GROWTH (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) επιχειρήσεων ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και υποδομών που
αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). (Ανάλυση Σκοπού – στόχου Παράρτημα Ι)
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις (Παράρτημα ΙΙ)
•
μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική
.
επικράτεια .
•
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση,
μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει
/υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.
•
Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις.
•
Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμoύ πράξεων
των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας)
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων εξωτερικού είναι δυνατή
στην περίπτωση σύμπραξης και υπό την προϋπόθεση ότι:
•
η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποία θα
αναλάβει και το ρόλο του Συντονιστή,
•
οι επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν επιχορηγούνται και η
χρηματοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους,
•
η συμμετοχή τους αποφέρει αμοιβαίο όφελος για τους
συμμετέχοντες στη σύμπραξη

Επιλέξιμες Δαπάνες: (Ανάλυση Δαπανών Παράρτημα ΙV)
Δ1 Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη
Δ2 Δαπάνες προς συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες
Δ3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την
διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
Δ4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη
διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
Δ5. Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας
Δ6 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και
διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε
συνέδρια κλπ.
Δ7 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των
δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.
Δ8 Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού.
(κτιριακά, εξοπλισμός)
Δ9 Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού.
(λογισμικό, αγορά αδειών,μελέτες κλπ)
Δ10 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις.
Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημ/νία
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Κατηγορίες Ενεργειών και ποσοστά ενίσχυσης (Ανάλυση Ενεργειών Παράρτημα ΙIΙ)
ΦΑΣΗ Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΧ % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠ.

Α1

προετοιμασία & σχεδιασμός/ Δ1 και Δ2

5%

Α2

βιομηχανική έρευνα / Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και
Δ5

25%

Α3

Ανάπτυξη / Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 και Δ5

80%

Α4

απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας /Δ2

Α5

διαχείριση, υποστήριξη και
συντονισμός της έρευνας & ανάπτυξης /
Δ1, Δ2, Δ6 και Δ7

5%
15% των
Α2,Α3,Α5 & η Δ6
το
5%*(Α2+Α3+Α5 )

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ

50%

50%

40%

μεμονωμένη

70%

60%

50%

σύμπραξη

80%

75%

65%

μεμονωμένη

45%

35%

25%

σύμπραξη

60%

50%

40%

μεμονωμένη

45%

35%

0%

σύμπραξη

60%

50%

0%

μεμονωμένη

45%

35%

25%

σύμπραξη

60%

50%

40%

Φάση Β (Υποχρεωτική): Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Β1

Β2

Β3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MAX % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ

Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

35%

25%

15%

Αττική

40%

30%

20%

Δυτ.Μακεδονία,
Κεντρ.Μακεδονία
Θεσσαλία,Κρήτη, Ιόνια Νησιά,
Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος

50%

40%

30%

Ανατ.Μακεδονία & Θράκη,
Ήπειρος, Δυτ.Ελλάδα

60%

50%

40%

μεμονωμένη

50%

50%

0%

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
παραγωγικών υποδομών / Δ8

προετοιμασία διάθεση τελικού
προϊόντος/ υπηρεσίας
/ Δ9

επιχειρηματική δικτύωση / Δ2 και Δ10

για μεγάλες
επιχειρήσεις η
κατηγορία Β2
έως 50% των
Β1 και Β2

30% φάσης Β
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Οι δαπάνες της Α φάσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ της Β φάσης μπορούν να
φθάνουν και το 100%.
Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του
προϋπολογισμού του έργου και μπορεί να καλυφθεί είτε με
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δέσμευση φορολογηθέντων
αποθεματικών.
Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
(Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή)
γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Χρονοδιάγραμμα: Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις
2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να
υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν
μόνο τη Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να
υπερβεί τους 18 μήνες.

Κατηγορίες Επενδύσεων
Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια
Προϋπολογισμός: Ελάχιστος 300.000 €, Μέγιστος 5.000.000 €
Κατηγορία II: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους
Προϋπολογισμός: Ελάχιστος 5.000.000 €, Μέγιστος 20.000.000
€
Προϋποθέσεις για την κατηγορία ΙΙ:
•
Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ' ελάχιστον 1
θέση ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
•
Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, ,Θεσσαλίας, ,Ιόνια
Νησιά,, Δυτ. Ελλάδα , Πελοπόννησος, , Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη.
•
Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και κατόπιν αποστέλλεται ο φάκελος της πρότασης εντός 7 εργάσιμων ημερών.
ου
Η υποβολή του 1 κύκλου θα γίνει από την έκδοση των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων και μέχρι 18/02/2013.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και μετά την αξιολόγηση και την βαθμολογία γίνεται κατάταξη αυτών με φθίνουσα σειρά ανά
περιφέρεια και εγκρίνονται όσα επενδυτικά σχέδια έχουν την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Κατά την συμβασιοποίηση του έργου απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στο 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης
Καταβολή των ενισχύσεων:
Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε εξάμηνο, καθώς και στο πέρας της Α φάσης και της Β φάσης αποστέλλονται εκθέσεις προόδου από τον φορέα της επένδυσης.
Ακολουθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της προόδου του έργου. Μετά από κάθε πιστοποίηση είναι δυνατή η καταβολή
τμηματικών ενισχύσεων ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του έργου. Παρότι κάποιες από τις ενέργειες της Β φάσης μπορεί να
προηγούνται χρονικά από την ολοκλήρωση των ενεργειών της Α φάσης, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν πριν από την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Α φάσης. Η τμηματική καταβολή των ενισχύσεων που προηγούνται της τελικής πιστοποίησης
ολοκλήρωσης του έργου, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των συνολικών ενισχύσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η εταιρεία με την μέγιστη εμπειρία και εξειδίκευση στα προγράμματα εφαρμοσμένης
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και στα προγράμματα εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα. Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ, με τους οποίους έχει υποβάλει με
εξαιρετική επιτυχία δεκάδες μικρά και μεγάλα επενδυτικά σε παρόμοια προγράμματα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία σε προγράμματα ΤΠΕ, 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.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:

Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής τηλ 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6951 925329, e-mail: thadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπ. 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, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Σκοπός και στόχοι της ∆ράσης
Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη
Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

2. Αντικείµενο της ∆ράσης
2.1. Ενισχυόμενες επενδύσεις
Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και υποδομών που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε
μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος
ενός πιο σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει
να:
•
είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
•
αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
•
χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης.
•
απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς
αυτής.
•
είναι ανταγωνιστικό (εφάμιλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστική τιμή διάθεσης κλπ.) σε σύγκριση με αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).
•
Η επιλεξιμότητα του έργου και των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο
της Δράσης και μετά.
2.2. Θεματικοί τομείς
Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές
στους οποίους αυτό απευθύνεται.
Δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε
τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του
εξωτερικού.
Ενδεικτικά οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων κλπ.).
• Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
• Μεταφορές.
• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)
Τα παραπάνω αναφερόμενα παραδείγματα είναι ενδεικτικά , αναφέρονται έτσι στον οδηγό του προγράμματος και στοχεύουν να
αναδείξουν τη φυσιογνωμία της Δράσης.
Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν στην προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ
και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι στη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για
μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.
Παράδειγμα: η Δράση ενισχύεται ανάπτυξη υπηρεσίας για την αυτοματοποιημένη διαχείριση ενεργειακών πόρων (προσφορά),
αλλά όχι η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση της σε συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα (ζήτηση).
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1.

Γενικά

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή
συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια (Υπό την αίρεση
συμμετοχής επιχείρησης του εξωτερικού σε σύμπραξη, σύμφωνα με τους ειδικότερους περιορισμούς επόμενης παραγράφου).
Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει/υλοποιήσει
μία (1) το πολύ πρόταση έργου.
2.

Προτάσεις από «υπό σύσταση» επιχειρήσεις

Στις περιπτώσεις των υπό σύσταση εταιριών, οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινό εκπρόσωπο που έχει οριστεί μέσω
ανέγκλητης, κοινής συμβολαιογραφικής δήλωσης των μελλοντικών εταίρων-μετόχων. Στη συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν την υπό σύσταση επιχείρηση (π.χ. νομική μορφή, μετοχική
σύνθεση κλπ.).
Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν επίσημη νομική μορφή
(σύσταση) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
3.

Προτάσεις από συμπράξεις επιχειρήσεων

Στις περιπτώσεις συμπράξεων επιχειρήσεων που υποβάλλουν από κοινού μία πρόταση απαιτείται:
•
•
•
•

Συνεργασία δύο τουλάχιστον επιχειρήσεων, από τι οποίες υποχρεωτικά η μια να είναι ΜΜΕ, ενώ το ποσό συμμετοχής στις
δαπάνες να μην υπερβαίνει το 70% ανά μεμονωμένη επιχείρηση.
Η σύνταξη και υποβολή συμφώνου συνεργασίας των συμμετεχουσών στη σύμπραξη επιχειρήσεων,
Ο ορισμός μίας εκ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως Συντονιστή.
Ο αναλυτικός καθορισμός του ρόλου, των αναλαμβανόμενων ενεργειών και των αντίστοιχων δαπανών της κάθε
επιχείρησης, ο οποίος θα αποτυπώνεται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας (επιχειρήσεις εξωτερικού)
είναι δυνατή στην περίπτωση σύμπραξης και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι
• η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποία
θα αναλάβει και το ρόλο του Συντονιστή,
• οι επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν επιχορηγούνται από το έργο και η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από
ίδιους πόρους,
• η συμμετοχή τους αποφέρει αμοιβαίο όφελος για τους συμμετέχοντες στη σύμπραξη (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ.),
αλλά και γενικότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τους σκοπούς και στόχους της παρούσας δράσης.
4.

Συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων στη Δράση

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης (μεμονωμένα ή σε σύμπραξη) από μεγάλη επιχείρηση, προκειμένου να δικαιούται ενίσχυσης
θα πρέπει:
• να έχει αναλύσει με εσωτερική μελέτη, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου σχεδίου τόσο με την υπόθεση χορήγησης
της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν,
• να επιβεβαιώνεται, μέσω της μελέτης αυτής,
o μια ουσιώδης αύξηση του μεγέθους ή του πεδίου του σχεδίου,
o μια ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το επιδοτούμενο έργο ή
o μια ουσιώδης αύξηση στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου.
Επιπλέον, αναφορικά με τις χορηγούμενες περιφερειακές ενισχύσεις η δημιουργία κινήτρων πρέπει επίσης να επιβεβαιώνεται
βάσει του γεγονότος ότι το επενδυτικό σχέδιο καθ' εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν
δεν είχε χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση.
Σύνοψη του παραπάνω εσωτερικού κειμένου θα πρέπει να συνυποβληθεί στο κείμενο της προς χρηματοδότηση πρότασης.
Υπογραμμίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση μεγάλης επιχείρησης
από τη δράση.
5.

Εξαιρούνται από την επιδότηση οι προβληματικές επιχειρήσεις , οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και
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μια σειρά επιχειρήσεων όπως τυχερών παιγνίων, όπλων, καζίνο, επιχειρήσεις του δημοσίου, Με Καπνό και Αποσταγμένα
αλκοολούχα ποτά ,με παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, ο τομέας του άνθρακα, ο τομέας του χάλυβα, η πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, κ.λ.π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Διακριτές Φάσεις Επενδυτικών Σχεδίων
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως
προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
•

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)

Ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων,
μεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων, που είναι απαραίτητα για
την βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων.
Ως «πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών,
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα,
τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες με στόχο
τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες
μπορούν να περιλαμβάνουν την παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης τεκμηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για
εμπορική χρήση.
Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις
περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν
και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων
επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος.
Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών είναι επίσης επιλέξιμες, εφόσον δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για βιομηχανικές εφαρμογές ή εμπορία.
Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε
προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν
αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.
• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
• είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις
• είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.
Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.
Η ένταξη των ενεργειών των επενδυτικών σχεδίων στις παραπάνω Φάσεις έχει αποκλειστικά χαρακτήρα διάκρισης του Φυσικού
Αντικειμένου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ δεν σχετίζεται αυστηρά με το χρονισμό των επιμέρους ενεργειών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι δυνατή -από την πλευρά της επιχείρησης- η υλοποίηση ενεργειών της Φάσης Β (π.χ. ενέργειες
προετοιμασίας για εμπορική διάθεση) πριν την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών της Φάσης Α. Όμως, η επιτυχής
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Α Φάσης, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την έναρξη χρηματοδότησης ενεργειών της
Φάσης Β.
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Α
Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ)
800/2008).
Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
• Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.
Αντικείμενο: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός-προετοιμασία των επιμέρους
ενεργειών της Φάσης Α.
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Εκροές: Αναλυτικό πλάνο ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού,
«proof of concept» , μη λειτουργικό πρωτότυπο για επιδεικτικούς σκοπούς κλπ.
Επιμέρους όροι: Επιπλέον, εφόσον ο λεπτομερής σχεδιασμός οδηγεί σε τροποποίηση των λειτουργικών ή τεχνικών
χαρακτηριστικών της υπηρεσίας / προϊόντος, θα πρέπει να τεθεί προς επαναξιολόγηση και έγκριση από το αρμόδιο
όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα της Δράσης.
• Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.
Αντικείμενο: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα
ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση
τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών.
Εκροές: Αποτελέσματα βιομηχανικής έρευνας (π.χ. τεκμηρίωση, λογισμικό κλπ.). Κατοχυρωμένες πατέντες (όπου
υπάρχει εφαρμογή).
Επιμέρους όροι:. Επισημαίνεται ότι εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο ενισχυθεί για δαπάνες βιομηχανικής έρευνας, όλα τα
σχετικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και να διαδοθούν στην ερευνητική κοινότητα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σημείο 4.β.ΙΙΙ του άρθρου 31 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Επίσης, στην πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να εξηγείται με πειστικότητα και σαφήνεια (Ι) γιατί το
συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο απαιτεί τη διεξαγωγή ενεργειών βιομηχανικής έρευνας πριν το στάδιο της ανάπτυξης
του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, (ΙΙ) τις ακριβείς ενέργειες που συνιστούν βιομηχανική έρευνα και το σημείο
διαχωρισμού τους από τις ενέργειες ανάπτυξης. Σε διαφορετική περίπτωση, όλες οι σχετικές ενέργειες θα λαμβάνονται
υπόψη ως «πειραματική ανάπτυξη» και θα μεταπίπτουν στην επόμενη κατηγορία ενεργειών (Α3).
• Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
Εκροές: Πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με υλοποιημένα όλα τα χαρακτηριστικά όπως
αυτά είχαν αρχικά περιγραφεί στην αρχική πρόταση και τυχόν εξειδικευθεί ή επικαιροποιηθεί στη μελέτη τεχνικής
σκοπιμότητας. Τεχνική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος προϊόντος/ υπηρεσίας. Πλάνο δοκιμών και ελέγχων αποδοχής
που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πιστοποίησης.
Επιμέρους όροι: Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο και επιδείξιμο
αποτέλεσμα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της τελικής υπηρεσίας ή προϊόντος, όπως τελικά θα
αναμένεται να διατεθεί εμπορικά.
• Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
Αντικείμενο: απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εκροές: Διπλώματα και πιστοποιητικά (αρχικά ή ανανεώσεις αυτών).
• Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης.
Αντικείμενο: Διαχειριστική και λειτουργική υποστήριξη των ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Στη συγκεκριμένη
κατηγορία εντάσσονται όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των
ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3). Στην κατηγορία αυτή θα ενταχθούν συμπληρωματικές δραστηριότητες και
δαπάνες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καθαυτές ως έρευνα ή ανάπτυξη, αλλά την υποστηρίζουν.
Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β
Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και απασχόληση (τμήμα 1 του
Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5
του Καν. (ΕΚ) 800/2008).
Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών.
Αντικείμενο: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και υποστηρικτικός εξοπλισμός
και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και
την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
Εκροές: Υποδομές σε παραγωγική λειτουργία
Επιμέρους Όροι: Η επένδυση θα πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε
έτη ή τρία έτη στην περίπτωση ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση της Β Φάσης του Έργου. Είναι δυνατή η αντικατάσταση
τμημάτων των υποδομών υπό την αίρεση διατήρησης και συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας για την
απαιτούμενη περίοδο. Τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται πρέπει να είναι καινούργια.
• Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.
Αντικείμενο: Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για την εμπορική του διάθεση
(Π.χ. τις ενέργειες που απαιτούνται για τις προσαρμογές του λειτουργικού πρωτοτύπου ώστε να είναι δυνατή η έναρξη
της εμπορικής του διάθεσης).. Προμήθεια λογισμικού και πλατφορμών τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται για την
εμπορική λειτουργία της υπηρεσίας. Δημιουργία ταυτότητας προϊόντος/branding, εμπορικών σημάτων και λοιπές
επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
• Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
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-

Αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για την επιχειρηματική δικτύωση και
την περαιτέρω χρηματοδότηση - ανάπτυξη της επιχείρησης. Ενδεικτικά: σχεδιασμός και οργάνωση δικτύου πωλήσεων,
υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, επικαιροποιημένο Marketing plan, business plan για venture
capital, υποστήριξη για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Επίσης ενέργειες συμμετοχής σε εκθέσεις.
Επιμέρους Όροι: Αναφορικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να αφορούν μη συνεχόμενη μη
περιοδική δραστηριότητα και να μη συνδέονται με συνήθεις λειτουργικές δαπάνες όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής
φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, θα πρέπει
να αφορούν πρώτη συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση.
Χρονοδιάγραμμα & χρονισμός ενεργειών
Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:
• Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
• Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες,
Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο της Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους
18 μήνες.
Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β
Είναι δυνατό να υποβληθούν προς χρηματοδότηση και να εγκριθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποκλειστικά στη Β Φάση
της Δράσης.
Η περίπτωση αυτή καλύπτει Φορείς που έχουν ολοκληρώσει τα στάδια της έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων/
υπηρεσιών και επιθυμούν χρηματοδότηση για την υποστήριξη των ενεργειών μετάβασης στη Φάση της εμπορικής διάθεσης των
προϊόντων ή υπηρεσιών τους.
Παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων δε ζητείται η επιχορήγηση ενεργειών και δαπανών που
αφορούν σε προγενέστερα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων
που αποδεικνύουν τη συμβατότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας με τους σκοπούς και στόχους της δράσης (όπως για παράδειγμα η
τεχνολογική καινοτομία).
Επιπλέον, οι υποβάλλοντες φορείς θα πρέπει να προσκομίζουν -όσο το δυνατό πληρέστερα- τεκμήρια που αποδεικνύουν την
ωριμότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η φάση ανάπτυξης αναμένεται
να είναι δυνατή η ενδελεχής παρουσίαση / επίδειξη των λύσεων που θα προωθηθούν εμπορικά. Η ικανότητα έμπρακτης
τεκμηρίωσης της ωριμότητας/ ετοιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται σημαντική προϋπόθεση για την έγκριση των
αντίστοιχων προτάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΦΑΣΗ Α:Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΧ % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛ.

Α1

προετοιμασία & σχεδιασμός/ ΔΑ1.1 και ΔΑ1.2

5%

Α2

βιομηχανική έρευνα / ΔΑ2.1 έως ΔΑ2.5

25%

Α3

Ανάπτυξη / ΔΑ3.1 έως ΔΑ3.5

80%

Α4

απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας /ΔΑ4.1

Α5

διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμός της
έρευνας & ανάπτυξης / ΔΑ5.1 έως ΔΑ5.4

5%
15% των Α2,Α3,Α5
& η Δ6 το
5%*(Α2+Α3+Α5 )

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ

50%

50%

40%

μεμονωμένη

70%

60%

50%

σύμπραξη

80%

75%

65%

μεμονωμένη

45%

35%

25%
40%

σύμπραξη

60%

50%

μεμονωμένη

45%

35%

0%

σύμπραξη

60%

50%

0%

μεμονωμένη

45%

35%

25%

σύμπραξη

60%

50%

40%

Φάση Β (Υποχρεωτική): Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Β1

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
παραγωγικών υποδομών / ΔΒ1.1

ΜΑΧ % ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
για μεγάλες
επιχειρήσεις η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Στ. Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΙΚΡΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

35%

25%
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κατηγορία Β2 έως
50% των Β1 και
Β2

Β2

Β3

προετοιμασία διάθεση τελικού προϊόντος/
υπηρεσίας
/ ΔΒ2.1

επιχειρηματική δικτύωση / ΔΒ3.1 και ΔΒ3.2

30% φάσης Β

Αττική,

40%

30%

20%

Δυτ.Μακεδονία,
Κεντρ.Μακεδονία
Θεσσαλία,Κρήτη,
Ιόνια Νησιά,
Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος

50%

40%

30%

Ανατ.Μακεδονία &
Θράκη, Ήπειρος,
Δυτ.Ελλάδα

60%

50%

40%

μεμονωμένη

50%

50%

0%

Κατηγορία Ενεργειών A1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 32 του Καν. (ΕΚ) 800/2008, σε
συνδυασμό με το άρθρο 31.
Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Α.1.1 Δαπάνες Προσωπικού που συμμετάσχει στην προετοιμασία και το σχεδιασμό της έρευνας, εφόσον τμήμα της
προετοιμασίας (π.χ. μελετών κλπ.) υλοποιείται εσωτερικά στην επιχείρηση.
• Δ.Α.1.2 Δαπάνες προς συμβούλους και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που καταρτίζουν βάσει συγκεκριμένης σύμβασης
τις αντίστοιχες μελέτες.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α1 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου.
Κατηγορία Ενεργειών A2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 800/2008,
ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για τη βιομηχανική έρευνα.
Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Α.2.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.) που συμμετέχουν άμεσα στις
δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας.
• Δ.Α.2.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες
της βιομηχανικής έρευνας και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη
διεξαγωγή της βιομηχανικής έρευνας.
• Δ.Α.2.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας. Η
απόσβεση θα πρέπει να γίνεται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική και να αφορά αποκλειστικά στο χρονικό
διάστημα διεξαγωγής της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
• Δ.Α.2.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας.
• Δ.Α.2.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α2 δε δύναται να υπερβούν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
Κατηγορία Ενεργειών A3: Ενέργειες Ανάπτυξης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 800/2008,
ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για την πειραματική ανάπτυξη.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Δ.Α.3.1 Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες κλπ.) που συμμετέχουν άμεσα στις
δραστηριότητες της ανάπτυξης.
• Δ.Α.3.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες
της ανάπτυξης και συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της
ανάπτυξης.
• Δ.Α.3.3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας ανάπτυξης. Η απόσβεση θα
πρέπει να γίνεται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική και να αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα
διεξαγωγής της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
• Δ.Α.3.4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της ανάπτυξης.
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•

Δ.Α.3.5 Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις, παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).

Κατηγορία Ενεργειών A4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 800/2008, για τα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Επιλέξιμες είναι δαπάνες μόνο στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Α.4.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και συμβουλευτικές, μεταφραστικές, νομικές ή άλλες υπηρεσίες που
παρέχονται από τρίτους για την προετοιμασία, υποβολή και διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων, την πιθανή ανανέωσή
τους ή την υπεράσπιση της ισχύος ήδη απονεμηθέντος δικαιώματος.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α4 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών A5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 800/2008, ,
ειδικότερα σε ότι προβλέπεται για την πειραματική ανάπτυξη.
Κατηγορίες Δαπάνης
•

•

•

•

Οι

Δ.Α.5.1 Δαπάνες Προσωπικού (διοικητικό, βοηθητικό, οικονομολόγοι, λογιστές, μηχανικοί κλπ.) που δε συμμετέχει άμεσα στις
δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης, αλλά συνδράμει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του
έργου, υποστήριξη του ερευνητικού προσωπικού κλπ.). Θα πρέπει να γίνει αιτιολογημένη τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών
και να προκύπτει σαφώς (i) η συσχέτιση με την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η
αναλογικότητα σε σχέση με το εμπλεκόμενο προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2 &
A3).
Δ.Α.5.2 Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλοι κλπ.) που δε συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της
έρευνας & ανάπτυξης , αλλά συνδράμουν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. διαχείριση του έργου, υποστήριξη
του ερευνητικού προσωπικού κλπ.). Θα πρέπει να γίνει αιτιολογημένη τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών και να προκύπτει
σαφώς (i) η συσχέτιση με την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού σχεδίου και (ii) η αναλογικότητα σε σχέση με το
εμπλεκόμενο προσωπικό και τις δαπάνες της καθαυτής έρευνας & ανάπτυξης (Κατηγορίες Α2 & A3).
Δ.Α.5.3 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και
συμμετοχής σε συνέδρια κλπ. εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου και συνάδουν με τους σκοπούς του
επενδυτικού σχεδίου.
Δ.Α.5.4 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης. Τέτοιες δαπάνες
σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα λειτουργίας των κτιριακών υποδομών, τα οριζόντια διοικητικά κόστη κλπ. Εφόσον δεν είναι
δυνατή η άμεση συσχέτιση συγκεκριμένων λειτουργικών δαπανών με τις δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης, μπορεί να
πραγματοποιηθεί αναλογικός επιμερισμός δαπανών που αφορούν κοινώς χρησιμοποιούμενους πόρους (π.χ. χώροι
γραφείων) με βάση κάποιες κοινώς αποδεκτές μεταβλητές (όπως την αναλογία προσωπικού που απασχολείται στο έργο κλπ.).
ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Α5 δε δύναται να υπερβούν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού των
Κατηγοριών Ενεργειών Α2,Α3 και Α5 του επενδυτικού σχεδίου.
Ειδικότερα, οι ενισχυόμενες δαπάνες της κατηγορίας Δ.Α.5.4 δε δύναται να υπερβούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού
των Κατηγοριών Ενεργειών Α2,Α3 και Α5 του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Β.1.1 Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού. (Γήπεδα, Κτήρια, Τεχνικές εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός,
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα)
Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Β.2.1 Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων Στοιχείων Ενεργητικού (τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά
τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά
κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης σημάτων συμμόρφωσης και της προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού).
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Β) τα στοιχεία που συνδέονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, όπως οι δαπάνες
συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος οργάνωσης της
επιχείρησης, δαπάνες μελετών για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών,
έρευνες αγοράς κ.ά., εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις
συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή
διαφημιστικές υπηρεσίες.
Στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Β2 δε δύναται να υπερβούν το 50%
του συνολικού προϋπολογισμού των Κατηγοριών Ενεργειών Β1 και Β2του επενδυτικού σχεδίου.
Τα άυλα στοιχεία θα πρέπει να είναι αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και να αγοράζονται από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους
όρους της αγοράς (π.χ. εύλογο τίμημα).
Δαπάνες Κατηγορίας Ενεργειών Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης
Ειδικότερο πλαίσιο χορήγησης ενίσχυσης: Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα άρθρα 26 & 27 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Επιλέξιμες είναι δαπάνες μόνο στην περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατηγορίες Δαπάνης
• Δ.Β.3.1 Δαπάνες προς εξωτερικούς Συμβούλους που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. (τα στοιχεία που συνδέονται με
συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους, όπως οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες μελετών
για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, έρευνες αγοράς κ.ά., εφόσον οι
υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές
υπηρεσίες)
• Δ.Β.3.2 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Περιλαμβάνονται τα κόστη σχεδιασμού και διαμόρφωσης και λειτουργίας
περιπτέρων, ενοικίασης των σχετικών χώρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων, καθώς και μετακινήσεις - διαμονή του
απολύτως αναγκαίου προσωπικού.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Κατηγορίας Ενεργειών Β3 δε δύναται να υπερβούν το 30% των Κατηγοριών Ενεργειών Β1, Β2 και Β3
(δηλ. Φάση Β) του επενδυτικού σχεδίου.
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα Δράση, δεν θα είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα
ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν
γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της
σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.
Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών
1. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο των
ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου.
2. Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις ή δραστηριότητες επιχειρηματικών σχεδίων που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές, με
τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με
την εξαγωγική δραστηριότητα. Κατά κανόνα δεν θεωρούνται εξαγωγικές δραστηριότητες η κάλυψη του κόστους
συμμετοχής σε εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διάθεση μιας νέας υπηρεσίας ή
προϊόντος σε μια νέα αγορά.
3. Ο ΦΠΑ ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία περίπτωση.
4. Αναφορικά με τις δαπάνες προσωπικού της επιχείρησης (κατηγορίες Δ.Α.1.1, Δ.Α.2.1, Δ.Α.3.1, Δ.Α.5.1):
i. επιλέξιμες είναι μόνο οι αμοιβές του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Επιπλέον,
επιλέξιμες είναι οι αμοιβές σε μετόχους των εταιριών, εφόσον συμμετέχουν αποδεδειγμένα άμεσα σε κάποια εκ των
επιχορηγούμενων ενεργειών.
ii. Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος του προσωπικού που θα
απασχοληθεί στο έργο (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα και επιδόματα αδείας).
iii. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν
είναι επιλέξιμες.
iv. Οι δαπάνες για υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού είναι επιλέξιμες εφόσον καταβάλλονται για εργασία που
παρασχέθηκε πέραν του κανονικού ωραρίου και τεκμηριώνονται με βάση τις μισθολογικές καταστάσεις της
επιχείρησης.
5. Αναφορικά με τις δαπάνες προς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(κατηγορίες Δ.Α.1.2, Δ.Α.2.2, Δ.Α.2.5, Δ.Α.3.2, Δ.Α.3.5, Δ.Α.4.1, Δ.Α.5.2, Δ.Β.3.1) απαιτείται η σύναψη σύμβασης στην
Σελίδα 10

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο, Τ.Κ. 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

οποία να αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο και το τίμημα, καθώς και η προσκόμιση των αντίστοιχων κατά
περίπτωση παραδοτέων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έντυπος Φάκελος Αίτησης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:
1. Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής, όπως αυτή θα εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των προτάσεων,
υπογεγραμμένη από το νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φορέα υποβολής της πρότασης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα υποβολής της πρότασης, σύμφωνα με την
οποία επιβεβαιώνεται ότι
• το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην επιχείρηση και τα οποία έχουν δηλωθεί στην πρόταση είναι ακριβή και
αληθή,
• στην περίπτωση καταρχήν έγκρισης/ αποδοχής της πρότασης, θα προσκομιστεί το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που τεκμηριώνει τα υποβληθέντα / δηλωθέντα στοιχεία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
οριστική έγκριση και χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Έγγραφα νομιμοποίησης - εξουσιοδότησης του υπογράφοντος την πρόταση φυσικού προσώπου.
4. Έγγραφα τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής. Ειδικότερα:
• Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω φορολογηθέντων αποθεματικών, ως
τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
•
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ: Συνέλευση Εταίρων) για τη δέσμευση του ποσού που θα
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογικά αποθεματικά της εταιρίας. Στην
απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ότι η δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών πραγματοποιείται για
την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την επένδυση.
•
Ισολογισμός. Στην περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο ισολογισμός απαιτείται ισοζύγιο όπου θα εμφανίζονται
στον αντίστοιχο λογαριασμό τα φορολογηθέντα αποθεματικά. Τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά
σχηματίζονται από παρακράτηση κερδών που έχουν φορολογηθεί.
•
Στοιχεία κερδοφορίας της επιχείρησης καθώς και αντίστοιχη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση
δημιουργίας φορολογηθέντος αποθεματικού, που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.
•
Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω μελλοντικής αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
•
Πρακτικό - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ: Συνέλευση Εταίρων) ή του κατά περίπτωση
αρμόδιου οργάνου για την πρόθεση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (σε περίπτωση ΕΠΕ: Εταιρικό Κεφάλαιο).
•
Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους
περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης και
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδια συμμετοχή σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα
•
Σχετικές αποφάσεις για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω έκδοσης μετοχών υπέρ το
άρτιο.
•
Αναφορικά με την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω προγενέστερης αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου (ή του αρχικού κεφαλαίου για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις), ως τεκμήρια θεωρούνται κατά περίπτωση
τα ακόλουθα:
•
Πρακτικό - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (σε περίπτωση ΕΠΕ: Συνέλευση Εταίρων) για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου (σε περίπτωση ΕΠΕ: Εταιρικό Κεφάλαιο) και αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του ως άνω
πρακτικού ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας νομαρχίας.
•
Στην περίπτωση όπου το αρχικό πρακτικό-απόφαση δεν αναφέρει συναφή αιτιολογία, πρόσθετη απόφαση όπου
θα αναφέρεται ότι συγκεκριμένο τμήμα ή το σύνολο της συγκεκριμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης.
•
Αντίγραφο του λογαριασμού όψεως της επιχείρησης (extrait) όπου θα φαίνεται η εισφορά των χρημάτων εκ
μέρος των μετόχων, καθώς και πρόσφατο αντίγραφο (εντός 1 ημερολογιακού μηνός) που θα αποδεικνύει ότι το
σχετικό ποσό που προορίζεται για την επένδυση δεν έχει αναλωθεί.
•
Στοιχεία λογιστικής απεικόνισης της αύξησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό, ημερολόγιο ταμείου κλπ.)
•
Σχετικές αποφάσεις για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής μέσω έκδοσης μετοχών υπέρ το
άρτιο.
•
Αναφορικά με την κάλυψη του υπολοίπου της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση ίδια συμμετοχή) μέσω τραπεζικού δανεισμού, ως τεκμήριο θεωρείται κατά περίπτωση η Υπεύθυνη δήλωση του
επενδυτή, για την σύναψη Δανειακής Σύμβασης χορήγησης Επενδυτικού Δανείου από τη χρηματοδοτούσα
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τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου όπου
θα αναφέρονται οι όροι χορήγησης και συγκεκριμένα το ύψος του, η διάρκειά του, το επιτόκιο, η περίοδος
χάριτος και οι εξασφαλίσεις για την παροχή του.
5. Σύμφωνο Συνεργασίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ειδικά για την περίπτωση σύμπραξης διαφορετικών φορέων στην
ίδια πρόταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ στην παρ. 3.
6. Συμβολαιογραφική πράξη, ειδικά για την περίπτωση των υπό σύσταση επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα ΙΙ , στην παρ. 2.
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