«ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ»

1. κοπός της Δράσης
κοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων
επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν
την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική
αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμισή τους.
2. Δικαιούχοι της Δράσης
το πλαίσιο της Δράσης οι δικαιούχοι θα πρέπει:
 Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (ΚΑΔ)»
 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες
άδειες λειτουργίας
 Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από εθνικού ή κοινοτικούς πόρους
 Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Υ.Μ.,
αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια
Μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά
την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια
βάση:
 είτε απασχολεί 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 απασχολεί 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.
3. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Σα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά
προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας:
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Σροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Σουρισμός
 Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΣΠΕ
 Τγεία
 Τλικά - Κατασκευές
4. Προϋπολογισμός-% Ενίσχυσης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των Επενδυτικών χεδίων
κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.
Σο
ποσοστό
δημόσιας
επιχορήγησης
επί
του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε
50%.

5. Επιλέξιμες Δαπάνες
Κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική
η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών με τις παρακάτω
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Α/Α
1.
2.

3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ
ΜΕΓΙΣΟ ΠΟΟΣΟ/ΠΟΟ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΟΝ ΕΠΙΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ ΠΫ
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Έως 100%
υστήματα Πιστοποίησης –
Διαχείρισης Ποιότητας,
χεδιασμός, Συποποίηση και
Πιστοποίηση Προϊόντων

Μεταφορικά μέσα

Έως 100%
Αποκλειστικά για επιχειρήσεις
με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα
Γ. ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ: α) μέχρι 20%
του Π/Τ του επιχορηγούμενου
επενδυτικού
σχεδίου
ή
β)
δαπάνη μέχρι 25.000 €.
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ
στους
υπόλοιπους
Σομείς
Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 €
του επιχορηγούμενου Π/Τ του
επενδυτικού σχεδίου.

4.
5.

ύνταξη και παρακολούθηση
του επενδυτικού σχεδίου
Μισθολογικό κόστος
εργαζομένων (νέο προσωπικό)

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

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
ημερομηνία
δημοσίευσης
της
πρόσκλησης,
ήτοι
η
04/06/2018.
7. Τποβολή Αιτήσεων
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η
27/6/2018 και ώρα 12.00. Η πρόσκληση θα παραμείνει
ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη
συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική
δημοσίευσή της.
Οι επιχειρήσεις κατά την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης
θα πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικό φάκελο
υποψηφιότητας
στον
οποίο
θα
περιλαμβάνονται
τα
δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος του Οδηγού.
Προσοχή: Η
υποβολή ελλιπούς ηλεκτρονικού φακέλου
υποψηφιότητας από τον δυνητικό δικαιούχο θα έχει ως
αποτέλεσμα την απόρριψη του επενδυτικού του σχεδίου.
8. Κριτήρια αξιολόγησης
 Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ) την
τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης
 Μέσος ΚΠΣΥΑ (ή EBITDA) την τελευταία τριετία πριν την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 Ίδια προς ξένα κεφάλαια τους έτους πριν την υποβολή της
αίτησης
 Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία
 Μέσος Όρος Ποσοστού Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο
Εργασιών (ΕΞ/ΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης
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