«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
στην περιφέρεια:
Ποσοστό επιχορήγησης
Διάρκεια υλοποίησης
Προϋπολογισμός έργου
Ποιοι δικαιούνται να
καταθέσουν αίτηση

Ποιοί κλάδοι είναι κατ’
αρχήν επιλέξιμοι

Πότε θα καταθέσω την
πρόταση

Επιλέξιμες δαπάνες

Συνολικά 400.000.000€ Δημόσιας Δαπάνης
172.000.000€
50-65% ανάλογα με τη δυνατότητα κάλυψης της
ιδίας συμμετοχής
24 μήνες από ημερομηνία έκδοσης απόφασης
ένταξης
Από 20.000€ μέχρι 200.000€
-Πολύ μικρές, μικρές επχσεις που έχουν
τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις
-Δύο (2) θέσεις εργασίας τουλάχιστον το 2018
-Άδεια λειτουργίας σε ισχύ
Το σύνολο των δραστηριοτήτων πλην αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,
πρωτογενής
παραγωγή
γεωργικών προϊόντων (ΚΑΔ 01, 02, 03) και
μεταποίηση
αγροτικών
προϊόντων
υπό
προϋποθέσεις
Από 06-2-2018 μέχρι 18 μήνες ή εξαντλήσεως
του διαθέσιμου προϋπολογισμού (σειρά
προτεραιότητας)
Μόνο ηλεκτρονικά χωρίς φυσικό φάκελο
1. 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως 100%
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Προστασία του Περιβάλλοντος.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ έως 100%
2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με
εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα
ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με
εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα.
2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά
τεχνογνωσίας
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ-BRANDING έως 25%
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
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Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα,
λογότυπο)
4.ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ έως 15.000€
- Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε
τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην
Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ
google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email
marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη
ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
5.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
έως 16.000€
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού
5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
6.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ έως 50%
6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς
επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά
των αναγκών της επιχείρησης
6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα
διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου
(CNG).
7. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ έως
20% και μέχρι 30.000€

Προϋποθέσεις για να
είναι αποδεκτή η αίτηση
Ιδιωτική συμμετοχή

Διαδικασία Υλοποίησης

Να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 50
Κριτήριο βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου
η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
σε ποσοστό τουλάχιστον 50-35% αυτής είτε από
ίδιους πόρους (μέσο υπόλοιπο τραπεζικών
λογαριασμών περιόδου 3 έως 12 μηνών πριν την
υποβολή) είτε από δανεισμό.
.
-Στους πρώτους 12 μήνες να έχει υλοποιηθεί το
30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
-Έως 2 ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης και ένα
τελικό
-Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου με δυνατότητα μείωσης του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 50%..
-Προκαταβολή μέχρι 40% με ισόποση εγγυητική
-Δυνατότητα
χρήσης
καταπιστευτικού
λογαριασμού

Υποχρεώσεις μετά την
-Να υπάρχει η επιχείρηση για 3 έτη μετά την
ολοκλήρωση
τελική πληρωμή
Τι πιθανότητες έχω να Επειδή τα αιτήματα εξετάζονται κατά σειρά
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εγκριθώ;

προτεραιότητας,
καθοριστικός
παράγοντος
επιτυχίας
εφόσον
η
βαθμολογία
που
συγκεντρώνει η επχση είναι τουλάχιστον 50, είναι
η ετοιμότητα της επιχείρησης να οργανώσει άμεσα
το επιχειρηματικό της σχέδιο και να συγκεντρώσει
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Γιατί να εμπιστευθώ την  Γιατί δεν είναι απρόσωπη συμβουλευτική
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. για να εταιρεία, αλλά οι άνθρωποι που μπορώ να
υποβάλλω την αίτηση βλέπω και συμβουλεύομαι κάθε μέρα.
χρηματοδότησης;
 Γιατί μέχρι σήμερα, τα τελευταία 15 χρόνια,
έχει επιδείξει υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας
>95%
στα
αντίστοιχα
προγράμματα
προηγούμενων ετών.
 Γιατί έχει ένα πελατολόγιο 250 και πλέον
επιχειρήσεων
της
περιοχής
απόλυτα
ευχαριστημένων πολλών εκ των οποίων έχουν
επιδοτηθεί από δύο και τρία προγράμματα
 Γιατί διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό
 Γιατί διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και
τεχνογνωσία
 Γιατί τα κοστολόγιά της είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων της
περιοχής μας.
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