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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστά από 30% έως 55%) για την ενίσχυση δράσεων που
αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (δαπάνες πληροφορικής, δαπάνες που αφορούν τα
τελευταία στάδια παραγωγής, την προώθηση προϊόντων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις κ.α.) των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες – μέγιστο επιλέξιμο
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου (Ανάλυση δαπανών
επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/8/2012 οι οποίες έχουν Παράρτημα IΙ):
ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την καταληκτική ημερομηνία • Μηχανολογικός εξοπλισμός: δαπάνες οι οποίες αφορούν
υποβολής προτάσεων σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων
μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
του προγράμματος. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων • Δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (έως 30%).
εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙV.
•
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης
Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE,
προϊόντων και συσκευασίας (έως 70%).
ατομικής, συνεταιρισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να τηρούν • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε
βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν
αγορές – στόχους (έως 60%).
τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως
κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.
30% και έως 40.000 ευρώ).
Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής παρουσιάζονται • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.
χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως
Ο Προϋπολογισμός
50%).
Κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (για ορισμένους
ΚΑΔ το ανώτατο όριο είναι τα 100.000 ευρώ) και δεν πρέπει να • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και
ανθρωπίνων πόρων (έως 20%).
υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των
•
Λοιπές Δαπάνες (π.χ. λειτουργικές, μόνο για ΜΜΕ) (έως
τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.
10%)
Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Ποσοστά χρηματοδότησης
Περιπτώσεις Α, Β, Γ και Δ
Α. Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους
τομείς της μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών: 45%
Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους
τομείς του εμπορίου: 35%
Μεμονωμένες Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης,
κατασκευών ή υπηρεσιών: 30%
Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς
μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών, σε συνεργασία με δύο
επιχειρήσεις της περίπτωσης Α : 55%.
Γ. Στην περίπτωση συνεργασιών μεγάλων επιχειρήσεων στους τομείς
της μεταποίησης, κατασκευών ή υπηρεσιών με δύο επιχειρήσεις της
περίπτωσης Α: 45% για τις Μεγάλες και 55% για τις ΜΜΕ.
Δ. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 55%.

Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
• Επιδόσεις της επιχείρησης πριν την υποβολή της πρότασης: 25%.
• Βαθμός
υφιστάμενου εξωστρεφούς προσανατολισμού της

επιχείρησης: 25%.
εξωστρέφεια, ποιότητα και βιωσιμότητα του
επενδυτικού σχεδίου, οφέλη της (ενδεχόμενης) συνέργειας /
συνεργασίας: 50%.
• Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον
υπάρχει): 10%
Οι προτάσεις οι οποίες βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και συντελεστών
συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση μετά την εφαρμογή
ανάλογων ομάδων κριτηρίων, είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του
ύψους της επιχορήγησης εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση
εγγυητική επιστολή.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία πρόταση, είτε μεμονωμένα, Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης
είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα.
του έργου. Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του προγράμματος
γίνεται περικοπή 10%.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, με
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να
υποστηρίξει με εξειδικευμένους συνεργάτες όχι μόνο την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό, τη
μελέτη καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου.
• Χαρακτήρας,

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ.: 210 6563800, κιν.: 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ.: 210 6563807, κιν.: 6956303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ.: 2310 53100, εσωτ.: 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, τηλ.: 2310 53100, εσωτ.: 128, κιν.: 6944 600830, e-mail: m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr
Δέσποινα Κυροπούλου, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 123, e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ.: 2810 542700, κιν.: 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Δυτικής Ελλάδας:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ.: 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες κατ' αρχήν πρέπει τηρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Ι) Ως προς το μέγεθος και την έναρξη λειτουργίας:
Επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, λειτουργούν αδιαλείπτως από την 01-08-2012. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού του
Προγράμματος, ως ημερομηνία σύστασης/έναρξης λειτουργίας της επιλέξιμης επιχείρησης/δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας, που αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
ΙΙ) Ως προς την εταιρική μορφή της επιχείρησης: Επιλέξιμες θεωρούνται:
οι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία,
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία),
•
οι ατομικές επιχειρήσεις και
•
οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
•

που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας (απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αντιστοίχως, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΦΑΣ), με
δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κατά περίπτωση και κατά αναλογία ως κάτωθι ορίζεται κωδικούς
οικονομικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ) Ως προς την κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων
του εμπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται, είτε με βάση την κύρια, είτε με βάση τη δευτερεύουσα ενεργή δραστηριότητά
1

τους σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ-NACE 2008
του Παραρτήματος IV.

Επίσης, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν
σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα.
2

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του Προγράμματος, Στην κατηγορία
αυτή θα εμπίπτουν ως επιλέξιμες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, ο οποίος όμως ήταν ανενεργός ΑΛΛΑ τεκμηριωμένα έγινε
3

έναρξη δραστηριοτήτων (ενεργοποίηση ) πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί οικονομικής δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ., NACE 2008, αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας, τη βεβαίωση έναρξης
4

επιτηδεύματος, στα έντυπα φορολογικής δήλωσης (Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας .

1

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Κωδικοί Οικονομικής Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. , NACE 2008 —αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της
επιχείρησης, τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, στα έντυπα φορολογικής δήλωσης (Ε3) ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Έντυπα Μ3 «Δήλωση Μεταβολής Εργασιών» και Μ6 «Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης»», καταστατικό ή/και τροποποίηση αυτού κοκ.
3
Π.χ. έναρξη παραγωγικής διαδικασίας, πωλήσεις, άδεια λειτουργίας κτλ...
4
Η επιλεξιμότητα των κωδικών Κ.Α.Δ. 2008 δύναται να προκύπτει και με την δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίριση των
παλαιών κωδικών δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.Δ. 97 σε Κ.Α.Δ. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καμία άλλη μεταβολή των στοιχείων μητρώου του υπόχρεου.
2
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Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:

Α) Μεμονωμένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της
μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών (Παράρτημα VI) οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και
μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.
Β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του εμπορίου (βλέπε
επιλέξιμους κωδικούς στο Παράρτημα VI), οι οποίες:
ΕΙΤΕ:
•

Υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών
αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α)
ανωτέρω, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική, με επιλέξιμη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VI του παρόντος.
ΕΙΤΕ:

•

Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό
επιχορήγησης.
Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων
υπηρεσιών (Παράρτημα VI ), οι οποίες:
ΕΙΤΕ:

•

Υποβάλουν προς αξιολόγηση εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για
τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο (2) μικρομεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των
οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική, με επιλέξιμη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VI του παρόντος.
ΕΙΤΕ:

•

Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό
επιχορήγησης.
Δ) Ομάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (τουλάχιστον τριών (3)) επιχειρήσεων της Περίπτωσης (Α) οι οποίες υποβάλουν προς
αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για
τους σκοπούς του προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει κατά περίπτωση να συντρέχουν σωρευτικά και αθροιστικά όλα τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
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Συμπληρωματικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας

 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και τον Κανονισμό
De Minimis.
 Αποκλείονται τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.
 Πριν την οποιαδήποτε καταβολή επιδότησης, η επιχείρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και να έχει
βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας.
 Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) καθώς και
οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση (ανά ΑΦΜ) είτε μεμονωμένα είτε (διατηρώντας την διακριτότητα της)
ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα. Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο
του Προγράμματος, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο.
 Σε περίπτωση υποβολής συμφώνων συνεργασίας (περιπτώσεις (Β), (Γ) (Δ), θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα επιμέρους διακριτά
επενδυτικά σχέδια να υποβάλλονται στην ίδια περιφέρεια και στον ίδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.


Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων
Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης.



Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιμες ενέργειες οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν
γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.



Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για
τη δραστηριότητά τους ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους (π.χ. βεβαίωση των αρμοδίων για απαλλαγή ή
ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση ή της έκδοση νέας αδείας).



Για τις περιπτώσεις που αφορούν μικρο - μεσαίες επιχειρήσεις, επιλέξιμοι θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος I του Κανονισμού 800/2008 που
απασχολούν από 0 έως 250 άτομα (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια EUR



Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις των σύμφωνων συνεργασίας
Σε κάθε σύναψη συνεργασίας των περιπτώσεων (Β) και (Γ) βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχει στην συνεργασία μια τουλάχιστον
μεταποιητική επιχείρηση.
Τα επενδυτικά σχέδια που συμμετέχουν σε μία συνεργασία θα πρέπει να υποβληθούν όλα σε σημεία υποβολής της ιδίας Περιφέρειας. Σε
περίπτωση που περιλαμβάνονται εταίροι από διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας, τότε θα πρέπει να προεπιλέγεται από τους εταίρους (και
να αναφέρεται στο σύμφωνο συνεργασίας) σε ποια περιφέρεια θα υποβληθούν όλες οι προτάσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
A) Eπιλέξιμες Ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που
εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες δαπανών:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις:
Δαπάνες οι οποίες αφορούν είτε μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής όπως μηχανήματα πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, κλπ.,
είτε αποσκοπούν σε κάλυψη άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς
δραστηριότητας της επιχείρησης. Δύναται να περιλαμβάνονται:
•

Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.

•

Κύριος και βοηθητικός ψηφιακός / μηχανογραφικός / ηλεκτρονικός

•

εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware),

•

Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών

•

Εξοπλισμός

γραμμικού

κωδικοποιητή

(barcode), συστήματα αυτόματης

σήμανσης,

ιχνηλασιμότητας,

κοστολόγησης και

τιμολόγησης προϊόντων - εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
•

Εξοπλισμός δημιουργίας δικτύων (Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης στην κατηγορία αυτή),

•

Εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π

•

Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων / υπηρεσιών

•

Κατασκευή

ηλεκτρικών

&

υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού, ειδικών

εγκαταστάσεων, και λοιπών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο της επένδυσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες νια προμήθεια αναλώσιμων υλικών, μικρο-εργαλείων, μικρο-εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών.
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορικής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών
ηλεκτρονικών εφαρμογών. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και εξοπλισμός και λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
•

Ανάπτυξη και Εφαρμογή CRM και ERP

•

Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
(e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος - αγορών κτλ

•

Εξοπλισμός φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.

•

Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence.

•

Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων

•

Δημιουργία Πολυγλωσσικής Ιστοσελίδας με τουλάχιστον τρεις γλώσσες.

•

Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά κέντρα.

•

Τεχνολογίες ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων

•

Συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείρισης πληρωμών με ηλεκτρονικές κάρτες,

•

Διάθεση προϊόντων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (e-shop) με υποχρεωτική χρήση ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment).

•

Ανάπτυξη εφαρμογών επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης.

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Δοκιμές / επαληθεύσεις / πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια

•

Σχεδιασμός Προϊόντος

•

Δοκιμές υλικών από διαπιστευμένους φορείς

•

Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας

•

Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά

•

Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων

•

Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά ποιοτικό έλεγχο /
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•

διασφάλιση ποιότητας / διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.

•

Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επένδυσης

•

Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.

•

Διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών.

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή
υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά

•

Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού

•

Διαφημιστικές καταχωρήσεις

•

Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

•

Ενέργειες In-Store Marketing

•

Επιχειρηματικές αποστολές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα ή με την συνεργασία / εποπτεία
θεσμικού ή θεσμοθετημένου φορέα.

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη (τεχνική, νομική κτλ) βάσει προδιαγραφών και
με υποχρέωση υποβολής παραδοτέου για την υποστήριξη του εγχειρήματος σε θέματα όπως:
•

Αναδιάρθρωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών

•

Ανάπτυξη Σχεδίων Μάρκετινγκ

•

Έρευνα αγοράς σε νέες αγορές του εξωτερικού ή για νέα προϊόντα /υπηρεσίες, ο Διοίκηση αλυσίδας αξίας

•

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες

•

Τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση Συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που
αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατέντων, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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 κλπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων
έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος και η σχετική
αγορά και χρήση αΰλων παγίων στοιχείων να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου. Η τεχνογνωσία μπορεί να
προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα ενδεικτικά παραστατικά που
αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του παρόντος. Για όλα τα Ε/Σ, οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής οφείλουν να είναι συμβατές και εντός των
ορίων με τα οριζόμενα στον παρόντα οδηγό.
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. Η συγκεκριμένη ενέργεια περιλαμβάνει την πρόσληψη και τη
μισθοδοσία στελέχους/στελεχών marketing / προώθησης πωλήσεων / εξαγωγών ή/και εξειδικευμένου τεχνικού, διοικητικού ή/και εργατο τεχνικού προσωπικού για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης (μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος) με σκοπό:
•

τον σχεδιασμό στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράμματος δράσης
για τα επόμενα δυο χρόνια,

•

την οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή του σχεδίου από την επιχείρηση και τις πρώτες ενέργειες εφαρμογής του σχεδίου.

•

την υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών.

Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ)
Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών καλύπτονται λοιπές δαπάνες μόνο για ένα χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κατ' εξαίρεση
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών (της κατηγορίας αυτής και μόνο) την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής
Απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται :
• συνδρομές σε υπάρχοντα ή σε νέα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, χρήσεις λογισμικού ή βάσεων δεδομένων
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• συνδρομές εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών (ΔΕΝ περιλαμβάνονται συνδέσεις ύδρευσης, ηλεκτρισμού, γενικής
τηλεφωνίας κτλ).
• δαπάνες και συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού / λογισμικού που συνδέεται με το αντικείμενο του Ε/Σ
• επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων / ιστοσελίδων,
• δαπάνες ανανέωσης διαχειριστικών συστημάτων και συστημάτων / σημάτων συμμόρφωσης.
• δαπάνες σχεδιασμού εταιρικού εντύπου / λογοτύπου σε γλώσσα της αλλοδαπής που αποτελεί την αγορά στόχο του Ε/Σ.
Πίνακας 2: Ενδεικτική Περιγραφή Επιλέξιµων ∆απανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 1
Ανάλυση των
επιτρεπόμενων
δαπανών

∆απάνες Μηχανολογικού Εξοπλισµού - Ειδικές Εγκαταστάσεις
Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας βασικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του
εξωστρεφούς προσανατολισμού της επιχείρησης. 0 εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει:
Α) Μηχανολογικός Εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής όπως: πακετοποίησης,
συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ελέγχου, άλλα μηχανήματα / εξοπλισμός σχετιζόμενα με
το τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της υπηρεσίας.
Β) Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός τελικού σταδίου παραγωγής που
αποσκοπεί σε κάλυψη άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την
ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης. Γ) Ψηφιακός /
ηλεκτρονικός εξοπλισμός
1. Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισμό φωτογράφησης, web
cameras,κ.λ.π)
2. Συστήματα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα
παρουσίασης και προβολής προϊόντων.
3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφεριακά συστήματα,
εξοπλισμός δημιουργίας - επέκτασης δικτύων κτλ (Hardware) (μέχρι 10% του Π/Υ του έργου). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή
συνδρομές σύνδεσης στην κατηγορία αυτή.
Δ) Λοιπός εξοπλισμός όπως:
•

Κύριος και βοηθητικός μηχανογραφικός εξοπλισμός.

•

Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών.

•

Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή (barcode), συστήματα αυτόματης σήμανσης,

•

Εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης

ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων
όπως αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π
Ε) Ειδικές Εγκαταστάσεις: Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων,
εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού, ειδικών εγκαταστάσεων, λοιπών
εγκαταστάσεων που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο της επένδυσης

Β) Επιλέξιµες ∆απάνες
Επιλέξιμα Κόστη
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Τα επιλέξιμα κόστη περιλαμβάνουν:
•
Κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος (σε αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνεται και εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισμού)
•
Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«∆απάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών»
Τηλεπικοινωνιών»

∆ΑΠΑΝΗΣ 2
Ανάλυση των
επιτρεπόμενων
δαπανών

Περιλαμβάνονται δαπάνες που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη
λειτουργία της προτεινόμενης λύσης και αφορούν σε ανάπτυξη ή και προμήθεια για:
Εφαρμογή λογισμικού CRM
Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομένων
των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce, e-invoicing, epayment), ηλεκτρονικές αγορές / καταστήματα.
3. Προμήθεια Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και
Λογισμικού (π.χ. CAD και CAM)
4. Λογισμικό υποστήριξης διαδικασιών ανάλυσης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης
προϊόντων / υπηρεσιών.
5. Ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine
optimizations, accelerators κτλ)
6. Λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back - up / Data
Recovery , script, λογισμικό κρυπτογράφησης , λογισμικό ανίχνευσης
και Επεξεργασίας Αστοχιών
7. Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου
(Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής με ή χωρίς την
Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής.)
8. Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά
Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
9. Παραμετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση μέχρι το 10% του
συνόλου της αξίας του λογισμικού.
10. 9. Ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
1.
2.

Επιλέξιμα Κόστη

Τα επιλέξιμα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
•Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service Provider) / On –demand Software / software
as a Service (SaaS)
• 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.
• Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού
• 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.
• Κόστος συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στα πλαίσια 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.

Περιορισμοί

•

•
•
•

•
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Τα κόστη που σχετίζονται με την παραμετροποίηση, συντήρηση και εκπαίδευση δεν
μπορεί να ξεπεράσουν αθροιστικά το 10% του κόστους αγοράς του λογισμικού.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την
ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
Δεν είναι επιλέξιμη σε αυτή την κατηγορία δαπανών η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης
για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι
νόμιμος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν
σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή μαζί με την απαιτούμενη
άδεια χρήσης.
Με την απόκτηση του λογισμικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το λογισμικό αυτό σε
θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα
προβλεπόμενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να διατηρήσει τον εξοπλισμό
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•

•

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί μια 3ετία μετά τη λήξη του επιχειρηματικού
σχεδίου.
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).
Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αφορούν λογισμικό, αυτό θα πρέπει να είναι
εγκατεστημένο σε σταθερό (desktop) ή σε φορητό (laptop) υπολογιστή, ή σε δίκτυο που
ανήκει αποδεδειγμένα στην επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία
σύμφωνα με τις δυνατότητες για τις οποίες έχει εγκριθεί (υποχρεωτική η επίδειξη
λειτουργίας και η δυνατότητα αναφορών/εκτυπώσεων).
«Δαπάνες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας »

ΔΑΠΑΝΗΣ 3
Ανάλυση των
επιτρεπόμενων
δαπανών

Οι Δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Επιλέξιμα Κόστη

Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας
Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
Δοκιμές - Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων
Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για δικαίωμα
εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές.
Επεκτάσεις πιστοποίησης / διαπίστευσης για υποστήριξη
εξωστρεφών δραστηριοτήτων.
Εργαστηριακός εξοπλισμός σχετιζόμενος με θέματα ποιοτικού
ελέγχου, δοκιμών και μετρήσεων
Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης, μέτρησης και ελέγχου
λειτουργιών και δραστηριοτήτων.

Τα επιλέξιμα κόστη περιλαμβάνουν:
•

Κόστος σχεδιασμού νέων προϊόντων ή επανασχεδιασμού υφιστάμενων προϊόντων
προς διάθεση σε νέες αγορές.

•

Κόστος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, μέτρησης και ελέγχου
λειτουργιών και δραστηριοτήτων

•

Η δαπάνη «Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας» περιλαμβάνει κόστη σχεδιασμού ή
επανασχεδιασμού ετικέτας ή συσκευασίας για την κάλυψη αναγκών νέων αγορών
και σχεδιασμού επίπεδης συσκευασίας για τα βιομηχανικά προϊόντα

•

Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς για συγκεκριμένα

•

Πιστοποίηση - επέκταση πιστοποίησης παραγωγής / παροχής υπηρεσιών ή

πρότυπα.
συμμόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με εξειδικευμένα ή τοπικά πρότυπα με
σκοπό το δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές.
•

Δοκιμές /επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού από πιστοποιημένα εργαστήρια εσωτερικού/ εξωτερικού.

•

Δοκιμές και έλεγχοι υλικών συσκευασίας των προϊόντων σε πιστοποιημένα και
αναγνωρισμένα εργαστήρια εσωτερικού -εξωτερικού για εξασφάλιση πιστοποιητικού
καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας.

•

Κόστος ενημέρωσης για κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα.

•

Κόστος αγοράς μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία καινούριου
εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και
εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισμού).

Σημειώνεται ότι:
•

Όσα εκ των ανωτέρω σχετίζονται με πιστοποίηση / διαπίστευση, θα είναι επιλέξιμα μόνο

•

Το κόστος σχεδιασμού προϊόντων/ υπηρεσιών θα είναι επιλέξιμο, υπό την προϋπόθεση

εάν καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Διαπίστευσης.
ότι ο Φορέας της επένδυσης έχει ήδη ή θα αναπτύξει και θα πιστοποιήσει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2008. Το σχετικό πιστοποιητικό υποχρεωτικά
θα περιλαμβάνει και τη δραστηριότητα του σχεδιασμού στο πεδίο πιστοποίησης.
cg0211
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4 «Δαπάνες Προβολής σε αγορές στόχους»
Ανάλυση των
επιτρεπόμενων
δαπανών

Οι δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας συνίστανται σε:
1. Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις που αφορούν το
λανσάρισμα νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες
αγορές.
2. Μετακινήσεις που σχετίζονται άμεσα με εκθέσεις εξωστρεφούς
προσανατολισμού
3. Προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση - Συμμετοχή
σε e-marketplace)*
4. Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που πραγματοποιούνται σε
καταστήματα του εξωτερικού σε αγορά -στόχο (In-Store promotion)*.
5. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού*
6. Μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.
7. Διαφημιστικές καταχωρήσεις - ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ*
8. Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /
επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα.*
9. Δαπάνες Επιχειρηματικών αποστολών υπό την προϋπόθεση
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αποστολής από θεσμικό /
θεσμοθετημένο φορέα*.
* Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για
πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες
αγορές.
Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης 1 περιλαμβάνουν:
•
Ενοίκιο περιπτέρου (μέχρι 60 τ.μ.)
•
Κατασκευή /Διαμόρφωση περιπτέρου (μη μόνιμη κατασκευή), συμπεριλαμβανομένου του
απαιτούμενου εξοπλισμού προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.),
ηλεκτρολογικών και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων (μέχρι 280€/τ.μ.).
•
Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης
•
Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet)
•
Πρόσληψη Διερμηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται
•
Μεταφορά εκθεμάτων σε ποσότητα ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου
•
Μετακίνηση ενός ή δυο ατόμων ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου «(αεροπορ. εισιτήρια
οικονομικής θέσης, εισιτήριο τρένου και δαπάνη ξενοδοχείου)»
•
Ενοικίαση Υλικών για διακόσμηση και για γευσιγνωσία και Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για
τις ανάγκες προβολής (οθόνη plasma, video, T.V)
Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης 3 περιλαμβάνουν:
•

Δημιουργικό σχεδιασμό ξενόγλωσσου μηνύματος προβολής προϊόντων

•

Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισμούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων
υπηρεσιών.

•

Ενοικίαση χώρου (market place) σε μεγάλα portal του εξωτερικού με μεγάλη επισκεψιμότητα
στις αγορές - στόχους ή σε χώρους επαγγελματικής ή κοινωνικής δικτύωσης

Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης 4 περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
cg0211

Ενοίκιο χώρου στο κατάστημα
Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (μη μόνιμη κατασκευή), εφόσον χρειαστεί
Ενοικίαση εξοπλισμού προβολής
Αμοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθμό ανάλογο με το μέγεθος των καταστημάτων)
Δειγματοδιανομή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγμάτων σε ποσότητα που θα
τεκμηριώνεται ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασμό με το είδος, αριθμό και
επιφάνεια των καταστημάτων κ.λπ.)
Παραγωγή και διανομή flyers
Σχετική διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστημάτων ή και σε άλλο κατάλληλο μέσο.
Μεταφράσεων κειμένων
Δημιουργικού Σχεδιασμού
Παραγωγής σχετικού υλικού
Δημιουργία ξενόγλωσσου διαφημιστικού μηνύματος
Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωμα σε εφημερίδα -περιοδικό επαγγελματικό /καταναλωτικό
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στην αγορά -στόχο
Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης 6 σχετίζονται με τον Δημιουργικό σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό
εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης και των εφαρμογών της (σε έντυπο, φάκελο, φόλντερ, μπλοκ
εταιρικής καταχώρισης κ.λπ.) για τις ανάγκες της προσπάθειας επέκτασης σε νέες αγορές.
Τα επιλέξιμα κόστη της δαπάνης 9 (υπό την ανωτέρω προϋπόθεση) περιλαμβάνουν:
•

Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας, απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών διακόσμησης

•

Σχεδιασμός και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής

•

Αμοιβή εταιρείας δημοσίων σχέσεων για εξασφάλιση επισκεπτών

•

Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων

•

Δαπάνες φιλοξενίας προσκεκλημένων (προσφορά εδεσμάτων – μικροδώρα)

•

Αποστολή δειγμάτων για εκδήλωση

•

Δαπάνη μετακίνησης ενός ή δυο εκπροσώπων της επιχείρησης (αεροπορ. εισιτήρια
οικονομικής θέσης, ξενοδοχείο (μέχρι 200€ στο επίπεδο που εγκρίνει η Ε.Ε. σε προγράμματα
για μετακινήσεις).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Δαπάνες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

ΔΑΠΑΝΗΣ 5
Ανάλυση των
επιτρεπόμενων
δαπανών

Επιλέξιμα Κόστη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ 6

1. Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου
2. Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk
assessment, marketing plan, feasibility study)
3. Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
4. Σύνταξη στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων
αγορών της επιχείρησης
5. Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων.
6. Coaching – mentoring για τη στήριξη εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων
για τη διάρκεια του προγράμματος.
Απαραίτητη η σύμβαση με κατάθεση στην ΔΟΥ και η εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης
«∆απάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατέντων,
πατέντων, πνευµατικής ιδιοκτησίας
και µεταφοράς τεχνογνωσίας»
τεχνογνωσίας»
Περιλαμβάνονται κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση, προστασία, αγορά, μεταφορά και
χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

Ανάλυση των

αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.) Για την

επιτρεπόμενων

τεκμηρίωση των ενεργειών απαιτούνται:
• Ενέργειες και παραστατικά αγοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας
• Αναλυτικές συμβάσεις θεωρημένες στη ΔΟΥ
• Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα χρήσης της.
• Άδειες χρήσης

δαπανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ 7

Ανάλυση των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Επιλέξιµα κόστη Περιορισµοί
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«Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων»
πόρων»
Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τη μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές
στελέχους/στελεχών marketing / πωλήσεων προώθησης εξαγωγών ή / και εξειδικευμένου
τεχνικού, διοικητικού ή/και εργατο-τεχνικού προσωπικού (συμπεριλαμβάνονται μεταφραστές
και πωλητές), που κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη / υλοποίηση στρατηνικού επιχειρησιακού σχεδίου, νια 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με σκοπό:
• τον σχεδιασμό στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της
επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια,
• την οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή του σχεδίου από την επιχείρηση
• τις πρώτες ενέργειες εφαρμογής του σχεδίου.
• την υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών.
Επιδοτούνται δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών για την απασχόληση επί 12 το
πολύ μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης. Για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι δαπάνες αυτής της
κατηγορίας, θα πρέπει αθροιστικά να ισχύουν τα εξής:
Οι ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζομένων με επιλέξιμο μισθολογικό κόστος, είναι
πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους 2012.
Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου
υποβολής της πρότασης, σε συνδυασμό με το προϋπολογιζόμενο επιλέξιμο κόστος, το οποίο
αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του σχεδίου.
Το ύψος και η επιλεξιμότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκμηριώνονται με τα εξής αναγκαία
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προς τούτο παραστατικά:
• Έντυπο Ε7
• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
• Αναγγελία πρόσληψης
• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του εργαζόμενου
• Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σχετικό με Διοίκηση Επιχειρήσεων, το marketing, Business Development,
Business Administration και συναφείς περιοχές.
• Εργασιακή εμπειρία σχετική με Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Business Development,
Business Administration και συναφείς περιοχές
• Για το εξειδικευμένο τεχνικό, διοικητικό ή/και εργατο-τεχνικό προσωπικό, τεκμηρίωση
συνάφειας με τις ανάγκες του Ε/Σ και σχετικά πιστοποιητικά σπουδών / εκπαίδευσης /
εργασιακής εμπειρίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 8

Ανάλυση των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Επιλέξιµα Κόστη

«Λοιπές ∆απάνες (για
(για ΜΜΕ µόνο)»
µόνο)»
1. Δαπάνες συνδρομών σε υπάρχοντα ή σε νέα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, χρήσεις λογισμικού ή
βάσεων δεδομένων εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών, συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης εξοπλισμού / λογισμικού που σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης,
2. Δαπάνες για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων
ιστοτόπων / ιστοσελίδων, διαχειριστικών συστημάτων, σημάτων ποιότητας, πιστοποιητικών,
συστημάτων συμμόρφωσης που εξυπηρετούν / σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης.
3. Δαπάνες σχεδιασμού (δημιουργικό) εταιρικού εντύπου / λογοτύπου σε γλώσσα της αλλοδαπής
(μεταφραστικό) που αποτελεί την αγορά στόχο του Ε/Σ.
Στις κατηγορίες Δαπανών 8.1 και 8.2, ΔΕΝ περιλαμβάνονται συνδέσεις και τέλη ύδρευσης,
ηλεκτρισμού, γενικής τηλεφωνίας κτλ, ενοίκια, μισθώσεις χώρων κτλ.

Πρόσθετοι όροι και επισηµάνσεις
Πέρα των επισημάνσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περιγραφή των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών επιπρόσθετα τονίζεται ότι:
•

Δεν είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης / δαπανών από κοινοπραξία επιχειρήσεων.

•

Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την

επιχείρηση.
•

Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο

και το εύλογο του κόστους τους. Ειδικά για τις δαπάνες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τις μελέτες εν γένει οι αξιολογητές θα
αξιολογούν το εύλογο του κόστους βάσει συστήματος αξιολόγησης.
•

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία Προκήρυξης του παρόντος προγράμματος. Σε περίπτωση

έναρξης εργασιών πριν την προκήρυξη του προγράμματος όπως π.χ. έκδοση παραστατικών (δελτία αποστολής, CMR, τιμολόγια, έκδοση
επιταγής, σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, έκδοση αδείας μικρής κλίμακας, κ.λ.π.), μερικής/ολική εξόφληση δαπανών (π.χ.
προκαταβολή), οι εν λόγω δαπάνες είναι μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
•

Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing ή του χρησιδανεισμού για την αγορά των παγίων εκτός αν με

την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.
•

Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας, πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήματος και διατήρησης σημάτων συμμόρφωσης και

απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες, παρά μόνο στην κατηγορία δαπανών (8) υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του παρόντος.
•

Δεν είναι επιλέξιμες γενικές λειτουργικές δαπάνες (γενικές δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια κτλ) εκτός από αυτές που

ορίζονται στην κατηγορία (8) των επιλέξιμων δαπανών του Οδηγού.
•

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για αγορά οικοπέδων και εν γένει κτιριακών εργασιών.

•

Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές
συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

•

Σχετικά με τις δαπάνες «Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων», βασικός όρος για την επιλεξιμότητα τους

είναι η διατήρηση του μέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας του έτους 2012 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου. Το υφιστάμενο προσωπικό (και οι μέσοι όροι) υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την
Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές
Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2011/2012 (οικονομικό έτος 2012/2013) και από τις
θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά το μήνα
cg0211
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ολοκλήρωσης του έργου, όσο και τον αντίστοιχο μήνα ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται οι
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, το έντυπο Ε7 ή/και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται για τον υπολογισμό του προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι που το κόστος τους επιδοτείται από τον
ΟΑΕΔ λαμβάνονται υπόψη στην διατήρηση της απασχόλησης. Δεν ισχύει το ίδιο για τους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους
άσκηση (π.χ. φοιτητές).
•

Για επενδυτικά σχέδια που θα περιλαμβάνουν τις ανωτέρω δαπάνες προσωπικού, σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή

είτε της μη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί
στις δαπάνες προσωπικού θα επιστέφεται προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 5%.
•

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσης τους στο βιβλίο-μητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται

(κατά τα προβλεπόμενα και από τον ΚΦΑΣ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Α/Α
1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και
σφραγίδα αυτής.

2

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη, 2011, 2012, 2013)
για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για αυτές που έχουν κλείσει διετία ή ένα πλήρες έτος η υποχρέωση υποβολής
προσαρμόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης συνίσταται να υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισμός
ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών
αθροιστικών ισοζυγίων.

3

Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), για τα
ημερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη, 2011, 2012, 2013). Για αυτές που έχουν κλείσει διετία ή ένα
πλήρες έτος η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης συνίσταται να
υπάρχει σε πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και

4

αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
Νομιμοποιητικά Έγγραφα της Επιχείρησης:
1. Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Επιχείρησης.
2. Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του (για τις
ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος με τις τροποποιήσεις της).
3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας / εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρμόδιο
επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
4. Στην περίπτωση κατά την οποία, πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ή της υποβολής της αίτησης,
έλαβαν χώρα ενέργειες όπως: μετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, μεταβίβαση επιχείρησης, τότε κατατίθεται επιπλέον
και οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηριώνει τη συνέχιση του φορέα της επένδυσης.

5

Για την τεκμηρίωση εξαγωγικής δραστηριότητας: Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011,

6

Θεωρημένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα Έντυπα Ε7. Οριστική

2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013) ή αντίστοιχη προσαρμογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας.
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, καθώς και αναλυτικές καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011,
2012 ή αντίστοιχη προσαρμογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας.
7

Όπου απαιτείται: Δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση
των παλαιών κωδικών δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.Δ. 97 σε Κ.Α.Δ. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή
καμία άλλη μεταβολή των στοιχείων μητρώου του υπόχρεου.

8

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή εξ' αυτής. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει
λήξει χρονικά, θα προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος
δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.

9

Στοιχεία των εταίρων / μετόχων του φορέα της επένδυσης. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηματικού
κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού, δήλωση
συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και συμφωνίας με όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης.

10

Προσφορές / Προτιμολόγια, κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ, για όλες τις δαπάνες με αναλυτική περιγραφή δαπανών
ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μονάδα μετρήσεως, όπου απαιτείται. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν
ληφθεί εντός τριμήνου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Συνιστάται οι προσφορές να είναι ταξινομημένες με
αύξοντα αριθμό προκειμένου να υπάρχει η ευκολία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής της πρότασης για το
σχετικό πεδίο ανάλυσης των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.

11

Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis και ειδικό Έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον
χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως Μικρή ή πολύ Μικρή βάσει του ορισμού της ΕΕ (συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένο
ειδικό έντυπο - υπεύθυνη δήλωση ελέγχου ανεξάρτητης / συνδεδεμένης / συνεργαζόμενης επιχείρησης) καθώς και παροχή
ειδικών στοιχείων ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων - (Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει
λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση - βλέπε αναλυτικά Παράρτημα ΧΙΙΙ του Οδηγού).

12
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στις οποίες θα αναφέρονται στοιχεία απαραίτητα για την ταυτότητα της επιχείρησης και την υλοποίηση του προγράμματος:
•

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 ΙΙ & ΙΙΙ του Οδηγού.)

•

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στοιχεία απαραίτητα για την
υλοποίηση του προγράμματος (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα ΧΙΙΙ του Οδηγού.)

13

Τεκμηρίωση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Κριτήρια Αξιολόγησης) (σε φωτοαντίγραφα). Για την καλύτερη τεκμηρίωση του
περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής μπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό
«υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα

14

Υποχρεωτική υποβολή σύντομου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασμού (Business Plan) στο οποίο αντιστοιχεί το
επενδυτικό σχέδιο.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι απολύτως αναγκαία (με συνθήκη αποκλεισμού) η παράθεση στοιχείων σχετικά με: α)
τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος / υπηρεσίας προς διεθνή διάθεση, β) συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας
παραγωγής του προϊόντος ή / και παροχής / διάθεσης της υπηρεσίας, και γ) των βασικών χαρακτηριστικών, παραμέτρων
και απαιτήσεων της αγοράς στόχου. Η παράθεση των στοιχείων αυτών δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τις 1.500 - 2.000
λέξεις και δύναται να συνοδεύεται από σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία. Ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνεται:
1. Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας / Συνεργαζόμενου σχήματος,
2. Αναγνώριση / παράθεση κινήτρων,
3. Επιλογή Κατευθύνσεων (τι επιδιώκεται)
4. Ανάδειξη εν δυνάμει πελατών και εμπλεκομένων
5. Ανάδειξη αγορών και στόχων
6. Καταγραφή θεμάτων τιμολόγησης / πληρωμών και διάθεσης
7. Χρονοπρογραμματισμός.

15

Για την περίπτωση των συνεργασιών: Για κάθε εταίρο όλα τα ανωτέρω (αφού κάθε εταίρος θα έχει αυτοτελές
επιχειρηματικό σχέδιο και αυτοτελή ένταξη) και αναλυτικό σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο κάνουν μνεία και αναφορά και
υποβάλουν όλοι οι εταίροι στο οποίο περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα και προβλεπόμενα στο κεφ. 6 του
παρόντος.

16

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 απατούμενα 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 12)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
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 και να
καταλήγουν σε απόκτηση πιστοποιητικού / πιστοποίησης. Οι προσφορές από τους φορείς πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων θα
πρέπει να είναι σαφείς ως προς το σύστημα και το σήμα συμμόρφωσης που θα πιστοποιηθεί και ως προς την ανάλυση του κόστους
τους και να είναι αποδεδειγμένα από αναγνωρισμένους διαπιστευμένους φορείς. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών παροχής
επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού,
δήλωση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και συμφωνίας με όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΚΑ-

ΡΙΕΣ CPA

ΚΑΤΗΓΟ-

NACE

NACE

ΤΑΞΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ

ΤΟΜΕΙΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και

01.6

δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή.

02.4

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

07.2

Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία ***

09

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης***

10

Βιομηχανία τροφίμων.
10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία- παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων- παραγωγή

10.72

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόμοιων

10.73

αλευρωδών προϊόντων

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.12

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ- εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των
υποκατάστατων του καφέ- λοβού και φλοιού καφέ

10.83.13

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί
ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και
τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται
σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg

10.83.14

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων
και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

10.83.15
10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών **/** Υπό

10.85

ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων

10.86

διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων
10.89.11

11

10.89.13.01

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών

10.89.13.02

Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ
Βιομηχανία Ποτών

11.01.1

cg0211
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Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.05

Ζυθοποιία

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών- παραγωγή μεταλλικού νερού
και άλλων εμφιαλωμένων νερών
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12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών ), τσαντών , ειδών σελοποιίας, ειδών

15

σαγματοποιίας και υποδημάτων και υποδημάτων.

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

17
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή
18

μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης

19

πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και

21

φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

23

Παρανωνή Βασικών υετάλλων. ****/*** ΠΡΟΣΟΧΗ:
24

Επιλογή σύμφωνα με συνημμένο πίνακα
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα

25

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και

26

οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων

29

και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού.
Υπηρεσίες παροχής πάγου (μόνο οι επιχειρήσεις
35.30.21

υπηρεσιών παροχής πάγου)

36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.

37

Επεξεργασία Λυμάτων

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
ανάκτηση υλικών

cg0211

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων

41
42
43

Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
Σελίδα 17
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Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων

45.11.1

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.11.4
45.19.1

45.20

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων

45.19.4

Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

45.40.1

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και
μοτοποδήλατων
Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο μηχανοκινήτων
οχημάτων / μοτοσικλετών)
Εκδοτικές Δραστηριότητες

45.40.4

45.40.5
46
58
58.2

Έκδοση λογισμικού

61

Τηλεπικοινωνίες
61.1

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.2

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.3

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

62.0

Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων.

62.01

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας

62.02.3

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας

62.02.30
62.02.30.02
62.02.30.04
62.03

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου
λογισμικού εφαρμογών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.03.1

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.03.12

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας
και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

62.09

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
62.09.2
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
62.09.20

cg0211
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63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες·
δικτυακές πύλες
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.11

63.11.1
63.11.11
63.11.11.01
63.11.11.02
63.11.11.03
63.11.11.04
63.11.13
63.12
63.12.1
63.12.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού
υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής
τεχνολογιών της πληροφορίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων
ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δικτυακές πύλες (web portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης

70

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης

70.22

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
διαχείρισης
70.22.1
Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
70.22.12.10
70.22.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από
συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
70.22.12.02

70.22.13

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

70.22.15

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης
παραγωγής
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων
συμβουλών διαχείρισης

70.22.16
70.22.16.01
70.22.17

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των
κατασκευαστικών

70.22.2
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
71
71.20

Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

72

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

ΡΙΟΤΗΤΕΣ
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73.11.11

73.11.11.01

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και

73.11.11.02
cg0211

επιγραφών
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Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε
73.11.11.03

εφημερίδες και περιοδικά

73.11.11.04
73.11.11.05

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών
αντικειμένων ή ταινιών
Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

74

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης
και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων

74.10.1
74.10.11
74.10.12
74.10.19
74.10.2
74.10.20

Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που ανήκουν
σε επιλέξιμες δράσεις).

82.92
82.92.10.05

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας
εμπορευμάτων
Νοσοκομειακές Δραστηριότητες

86.1

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων.

96.01
** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
08.92
09.90.11
****^***

Τύρφη
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιθάνθρακα
Εξαιρέσεις της Συνθήκης Χάλυβα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να
λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας, όπως αυτός
προσδιορίζεται στο πρώην παράρτημα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει καθώς και τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ 850/Β/16-05-2011). Ο πίνακας των δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται στον παρακάτω
πίνακα.
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (Δεν Επιδοτούνται)
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής των ενισχύσεων όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού της ΕΕ
1998/2006 De Minimis. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εκτός:
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)·
β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο
παράρτημα I της συνθήκης·
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο
παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς
παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·
όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

ii)

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με
εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων·
στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·
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ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων·
η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ (που παρατίθεται παρακάτω), με εξαίρεση τα
προϊόντα αλιείας·
β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με
εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής
προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε
άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή
μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό
αυτό χώρο.
Επίσης από τον κλάδο της μεταποίησης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:
-

οι δραστηριότητες του τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου
για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-

οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική
βιομηχανία (2003/C317/06), και,

-

οι δραστηριότητες του τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' του νέου Πολυτομεακού
Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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