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Περίληψη της Δράσης

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Σκοπός

Δικαιούχοι
&
Προϋποθέσεις
Συμμετοχής

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων – κατά
προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμισή τους. Η Δράση εστιάζεται σε ενισχύσεις κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών
με απλοποιημένη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων. Στο
πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για:
• την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,
απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής
δραστηριότητάς της,
• την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό,
την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.
Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών
συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους
μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Ο προϋπολογισμός της
δράση ανέρχεται σε €150 εκ.
Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (που είτε απασχολούν τουλάχιστον 50 και σε
κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, είτε απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και
ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ.
ευρώ.), με τουλάχιστο τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι
31/12/2017.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
✓ Να διαθέτουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης.
✓ Να διαθέτουν τουλάχιστο έναν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.
✓ Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
✓ Να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, να μη βρίσκονται υπό
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος
τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με
την εσωτερική αγορά.
✓ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή
100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για
λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου
δικαιώματος της ενίσχυσης.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Έως 100%
2. Συστήματα
πιστοποίησης
–
διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός,
Έως 100%
τυποποίηση
και
πιστοποίηση
προϊόντων

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27
Τηλ.: 210 747 5830-38, Fax: 210 747 5839
info@stochasis.com, www.stochasis.com

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με
επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
α) μέχρι 20% του Π/Υ του
επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή
β) δαπάνη μέχρι 25.000 €.
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους
υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι
25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του
επενδυτικού σχεδίου.

3. Μεταφορικά μέσα

4. Σύνταξη και παρακολούθηση του
επενδυτικού σχεδίου
5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
(νέο προσωπικό)

Μέχρι 4.000 €
40% και μέχρι 24.000€ για 1
τουλάχιστον ΕΜΕ

Προϋπολογισμός

€50.000 έως €400.000

Επιχορήγηση

50%

Χρονικός
Προγραμματισμός

• Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ θα
πραγματοποιηθεί από τις 27/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
• Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
• Υλοποίηση της επένδυσης έως 24 μήνες από την εγκριτική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει
να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος
επαλήθευσης στους πρώτους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
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