ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
«Ίδρυση-Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ποσοστό
επιχορήγησης
Διάρκεια
υλοποίησης
Προϋπολογισμός
έργου
Ποιοι δικαιούνται
να καταθέσουν
αίτηση

Ποιοί κλάδοι είναι
επιλέξιμοι
Πότε θα
καταθέσω την
πρόταση

Επιλέξιμες
δαπάνες

Συνολικά 52.000.000€ Δημόσιας Δαπάνης
45%
24 μήνες από ημερομηνία έκδοσης απόφασης
ένταξης
Από 100.000€ μέχρι 600.000€
Δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις
-Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα
συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης
της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν
τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη
εκταμίευση της επιχορήγησης.
-Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν
συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι
την 19-02-2019 διέθεταν έναν τουλάχιστον
επιλέξιμο ΚΑΔ
-Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που
έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες
μέχρι
την
19-02-2019
διέθεταν
έναν
τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Μεταποίησης και Τουρισμού
Από 12-3-2019 μέχρι 14-06-2019
Μόνο ηλεκτρονικά χωρίς φυσικό φάκελο
1.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ έως 100%
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή
άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση,
διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, καθώς
και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης
επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης.
μίσθωση 6 έτη ή 12 για ανέγερση.
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2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως 100%
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και
λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία
της επιχείρησης και την εξασφάλιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
- είτε επαγγελματικής χρήσης
- είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα
(9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και
εξοπλισμού /υλικών.
3. Λογισμικά-Υπηρεσίες Λογισμικού έως
100%
προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και
τεχνολογιών επικοινωνίας (εκτός του hardware)
είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία
αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική
δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι
απαραίτητη για την άσκηση αυτής.
4. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών –
Διαδικασιών
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό
Διαχειριστικού Συστήματος είναι 10.000 € και
εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το
εύλογο του κόστους.
Δαπάνες επιλέξιμες από ημερομηνία
υποβολής της αίτησης
Προϋποθέσεις για
να είναι αποδεκτή
η αίτηση
Ιδιωτική
συμμετοχή

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία
Η
δυνατότητα
κάλυψης
της
ιδιωτικής
συμμετοχής σε ποσοστό 60% αυτής είτε από
ίδιους πόρους (μέσο υπόλοιπο τραπεζικών
λογαριασμών περιόδου 3 έως 12 μηνών πριν την
υποβολή) είτε από δανεισμό είναι υποχρεωτική
και ταυτόχρονα αποτελεί κριτήριο βαθμολογίας
με υψηλό συντελεστή (30-40).
-Στους πρώτους 6 μήνες να έχει υλοποιηθεί το
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Διαδικασία
Υλοποίησης

Υποχρεώσεις μετά
την ολοκλήρωση
Τι
πιθανότητες
έχω να εγκριθώ;

Γιατί
να
εμπιστευθώ
την
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Α.Ε.
για
να
υποβάλλω
την
αίτηση
χρηματοδότησης;

25% 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%.
- Η τροποποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού,
δεν περιλαμβάνει αυξομείωση ανά κατηγορία
δαπάνης μεγαλύτερη του 30% του συνολικού
προϋπολογισμού.
-Προκαταβολή μέχρι 40% με ισόποση εγγυητική
-Δυνατότητα
χρήσης
καταπιστευτικού
λογαριασμού
-Να υπάρχει η επιχείρηση για 3 έτη μετά την
τελική πληρωμή
Θα υπάρξει προαξιολόγηση και βαθμολόγηση του
δυνητικού επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχεια
ενημέρωση της κάθε επιχείρησης προκειμένου να
λαμβάνει την απόφαση υποβολής ή όχι του
σχεδίου.
 Γιατί δεν είναι απρόσωπη συμβουλευτική
εταιρεία, αλλά οι άνθρωποι που μπορώ να
βλέπω και συμβουλεύομαι κάθε μέρα.
 Γιατί μέχρι σήμερα, τα τελευταία 16 χρόνια,
έχει
να
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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