12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές
υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω)
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.
2. Δαπάνες που αφορούν την καινοτομία στις ΜΜΕ.
3. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
4. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
5. Δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
6. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
7. Δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
8. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
Επιλέξιμες
9. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.
10. Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
Δαπάνες
11. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
12. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7
του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του
Γ.Α.Κ. 651/2014.
14. Δαπάνες για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές
περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/201.
15. Δαπάνες προς ΜΜΕ όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014
17- 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 Επιχορήγηση
 Φορολογική Απαλλαγή
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής
Είδος
απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά
Ενίσχυσης
ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, και χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και χορηγούνται στο 80% του ανώτατου
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο 100% εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Τα λοιπά
είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα σε ποσοστό 100% του ισχύοντος Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή
νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)
Ποσοστά
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Ενίσχυσης
3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής
Αρωγής
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο
ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
Για επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής επένδυσης δύνανται να ενισχυθούν μόνο για τις
δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, της κατηγορίας Γ και μέχρι του ποσού του 1.000.000€, στο 100% των ενισχύσεων
που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.
Άμεση αξιολόγηση, ήτοι το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του.
Αξιολόγηση

