
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στο παρόν καθεστώς, το ποσοστό επιχορήγησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 ορίζεται στο
100% για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι
οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς
τον  κύκλο  εργασιών  τους,  είτε  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  10%  κατά  μέσο  όρο  την
τελευταία  τριετία  πριν  το  έτος  υποβολής  της  αίτησης  υπαγωγής  του  επενδυτικού
σχεδίου.

2. Είναι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις ,
των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των
λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία
πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

3. Είναι  επιχειρήσεις  που  προέρχονται  από  συγχώνευση  ανεξαρτήτων  μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (κατά τον ορισμό της Ε.Ε. Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 364/2004), με
απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς,

4. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την
αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

5. Είναι  συνεταιρισμοί,  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.)  του
4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α' 78)

6. Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους
κλάδους  Τεχνολογίας,  Πληροφορικής,  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  και  αγροδιατροφής,  ως
κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους.

7. Είναι επιχειρήσεις,  οι  οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία,  όπως αυτή
προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ στο Παράρτημα 4.

8. Είναι  επιχειρήσεις,  των  οποίων  το  υπαγόμενο  επενδυτικό  σχέδιο  υλοποιείται  σε
Βιομηχανικές  και  Επιχειρηματικές  Περιοχές  (Β.Ε.ΠΕ.),  Επιχειρηματικά  Πάρκα  (Ε.Π.)
εξαιρουμένων  των  Επιχειρηματικών  Πάρκων  Ενδιάμεσου  Βαθμού  Οργάνωσης
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.)

9. Τεχνολογικά Πάρκα και  Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.)  και
δεν  αφορούν  σε  εκσυγχρονισμό  ή  επέκταση υφιστάμενων δομών της  ενισχυόμενης
επιχείρησης.

10. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές,
οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν.4399/2016, καθώς πληρούν τα
κριτήρια της περ. θ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016.

11. Είναι  επιχειρήσεις  των  οποίων  το  επενδυτικό  σχέδιο  υλοποιείται  σε  περιοχές  με
ιδιαίτερα  αυξημένες  προσφυγικές  και  μεταναστευτικές  ροές  και  ιδίως:  Αγαθονήσι,
Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.


