3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να εμπίπτουν στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, της αλιείας,
της έρευνας και καινοτομίας, του ψηφιακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες
Δαπάνες

Είδος
Ενίσχυσης

Ποσοστά
Ενίσχυσης

Αξιολόγηση

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν
αποβλήτων.
παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον)
10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
11. Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση όπως
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
περιγράφονται στο άρθρο 22 του τμήματος 3 του
2. Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ
κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
μικρές επιχειρήσεις.
12. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ όπως περιγράφονται στα άρθρα
3. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.
17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.
4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
651/2014.
5. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής 13. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως
απόδοσης (ΑΠΕ).
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του
6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
πηγές της.
14. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως
7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ.
8. Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
651/2014.
9. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Επιχορήγηση

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω του ταμείου συμμετοχών
Δικαιούχοι είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά
πρόσωπα χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες με
εξαίρεση κατοχής μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου λαμβάνει τις εξής μορφές:
1. Ίδια κεφάλαια ή οιωνεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου.
2. Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του
ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000€.
Τα ποσοστά ενισχύσεων των δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων των κατηγοριών 11, 12, 13, 14 κυμαίνονται στο 100%
των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Ε.Ε. και μέχρι του
1.000.000€ και επιπλέον δύναται η επένδυση να υποβληθεί μόνο με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών χωρίς τον
χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης.
Συγκριτική αξιολόγηση.

