ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταυτότητα ∆ράσης
Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων των
οκτώ
(8)
τοµέων
προτεραιότητας
του
ΕΠΑνΕΚ
(αγροδιατροφή/βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, περιβάλλον,
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, Logistics, υγείαφάρµακα, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές και δηµιουργικές
βιοµηχανίες), προκειµένου να αναβαθµίσουν την ανταγωνιστική τους
θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εµπορικό
εκσυγχρονισµό τους ή/και την αναδιαµόρφωση των λειτουργιών ή των
προϊόντων/υπηρεσιών τους.
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Επιλέξιµες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι υφιστάµενες και οι νέες πολύ
µικρές και µικρές επιχειρήσεις ως εξής:
 α. Υφιστάµενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας,
οι οποίες µέχρι 31.12.15 έχουν κλεισµένες δύο ή περισσότερες
διαχειριστικές χρήσεις ή
β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάµενων και έχουν συσταθεί µέχρι 31.12.15.
 ∆ιαθέτουν µέχρι 31.12.15 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο
ΚΑ∆.
 ∆ιαθέτουν κατά την έγκριση του σχεδίου τον ΚΑ∆ που αφορά στο
επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑ∆
στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Bασικές προϋποθέσεις συµµετοχής µιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:
• να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούµενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή
την υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης
αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑ∆, στον οποίο
δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να
προσκοµίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας
πληρωµής,
• να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγµατοποιήσει
επένδυση σε µία µόνο περιφέρεια,
• να λειτουργεί αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές:
επιχειρήσεις εταιρικού / εµπορικού χαρακτήρα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία και
Ι.Κ.Ε., Ατοµική Επιχείρηση, Συνεταιρισµός, Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011),
• να µην αποτελεί προβληµατική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται
στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
• να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να µην εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
• να διαθέτει ή να δεσµευθεί µε υπεύθυνη δήλωση του νοµικού
εκπροσώπου ότι µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα µεριµνήσει για
τις κατάλληλες υποδοµές και υπηρεσίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση
των εµποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή, όπου αυτό
είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόµων µε αναπηρία. Ως υποδοµές
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρµογές
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές
ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και
εξυπηρέτησης κ.λ.π.),
• να υποβάλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.,
• το επενδυτικό σχέδιο να µην έχει ολοκληρωθεί πριν την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης,
• να υποβάλλει στο σχέδιό της δαπάνες που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και
δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• να δεσµευτεί ότι το επενδυτικό της σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη
και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από
αυτή τη ∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή
100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία
(τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά
έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της
ενίσχυσης.
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης: (α) οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι
δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και
επιχειρήσεις που εξοµοιώνονται µε αυτές, και, (β) επιχειρήσεις που
εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται άδειες εκµετάλλευσης
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο
πρακτόρευσης, κλπ).

Επιλέξιµες ∆απάνες/Ενέργειες - Όρια ∆απανών
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις, και, περιβάλλων χώρος (1.1-Κτιριακές
υποδοµές για τη λειτουργία της επιχείρησης και 1.2-Κτιριακές
υποδοµές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόµηση
Ενέργειας): έως 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
2. Μηχανήµατα - Εξοπλισµός (2.1-Μηχανολογικός Εξοπλισµός, 2.2Εξοπλισµός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόµηση
Ενέργειας, 2.3-Τεχνολογική αναβάθµιση µέσω της αύξησης της
χρήσης ΤΠΕ, και, 2.4-Λοιπός εξοπλισµός): έως 90% του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
3. Άϋλες δαπάνες (3.1-Πιστοποίηση Συστηµάτων, Σχεδιασµός, και,
Τυποποίηση, 3.2-Προβολή/Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές
στόχους, 3.3-∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους, και, 3.4Τεχνική και Συµβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων):
έως 100% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού και σε κάθε
περίπτωση µέχρι 100.000€.
4. Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (4.1-Πλήρες Μισθολογικό
Κόστος Υφιστάµενου Προσωπικού και 4.2-Πλήρες Μισθολογικό
Κόστος Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού): έως 40% του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού και µέχρι 24.000€ ως
ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάµενη ή/και νέα) και µέχρι
δύο ΕΜΕ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
o Το κόστος εγκατάστασης και τυχόν παραµετροποίησης λογισµικού,
καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού (Ενέργεια 2.3)
είναι επιλέξιµο µέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου
λογισµικού.
o Η προµήθεια µεταφορικού µέσου επαγγελµατικής χρήσης (Ενέργεια
2.4) είναι επιλέξιµη µέχρι του ποσού των 15.000€.
o Η δαπάνη για έπιπλα γραφείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της
συνολικής επιχορηγούµενης δαπάνης της κατηγορίας 2.4.3-Προµήθεια
εξοπλισµού γραφείου.
o Το κόστος ανάπτυξης, εγκατάστασης, και, πιστοποίησης διαχειστικών
συστηµάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5.000€ ανά διαχειριστικό
σύστηµα (Ενέργεια 3.1).
o Ο σχεδιασµός και η παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
(Ενέργεια 3.2) είναι επιλέξιµα µέχρι ποσού 5.000€.
o Οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή
(Ενέργεια 3.2) είναι επιλέξιµες µέχρι ποσού 5.000€.
o Ο σχεδιασµός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας (Ενέργεια 3.2) δεν
µπορεί να ξεπερνά τις 5.000€.
o Η αναβάθµιση υφιστάµενου διαδικτυακού τόπου, η δηµιουργίακατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου, και, η προσαρµογή υπάρχουσας
ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία (Ενέργεια 3.2)
είναι επιλέξιµα µέχρι του ποσού των 2.500€.
o Οι
δαπάνες
προβολής
σε
ηλεκτρονικά
µέσα
κοινωνικής/επαγγελµατικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα µέσα
(Ενέργεια 3.2) δεν µπορούν να ξεπερνούν τις 5.000€.
o Η εφαρµογή της µεθοδολογίας του design για τη δηµιουργία νέου ή
βελτιωµένου προϊόντος / υπηρεσίας/ επιχειρησιακού συστήµατος /
οργανωτικής διαδικασίας (Ενέργεια 3.4) είναι επιλέξιµη µέχρι του
ποσού των 5.000€.
o Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του
επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιµη µέχρι τις 2.500€. Επίσης, το
συνολικό κόστος µελετών -συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους
παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηµατικού σχεδίου- δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις 6.000€.
o Σε περίπτωση ενσωµάτωσης στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνης για το
µισθολογικό κόστος υφιστάµενου προσωπικού υπάρχει υποχρέωση
διατήρησης των ΕΜΕ µισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους
2015 καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (24 µήνες).
o Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού,
οι επιχορηγούµενες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ
της επιχείρησης κατά το έτος 2015. Επίσης, οι ΕΜΕ µισθωτής
εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, καθώς και οι πρόσθετες
επιχορηγούµενες ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου (24 µήνες).
o Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α' και β' βαθµού.


Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης (11.2.16).
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ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης Προκαταβολή
 Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν
δύναται να είναι µικρότερος των 15.000€ και δεν δύναται να
υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των
200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το
έτος 2015 ήταν µεγαλύτερος των 200.000€.
 Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον µία επιπλέον ΕΜΕ
µισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική
πιστοποίηση), το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%.
 Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής µέχρι το 40% της δηµόσιας χρηµατοδότησης µε την
προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισµένο προς
τούτου ίδρυµα.
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης.
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 στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της χρηµατοδοτούµενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) µήνες.
Συνολικός Προϋπολογισµός Προγράµµατος
Ο προϋπολογισµός της ∆ηµοσίας ∆απάνης της δράσης ανέρχεται σε
130.000.000€, και θα κατανεµηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος 2016:
60% και 2ος κύκλος 2016: 40%).
Ο προϋπολογισµός της παρούσας δράσης του 1ου κύκλου χρηµατοδοτείται
µε το συνολικό ποσό των 78.000.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη), εκ των οποίων
ποσοστό 10% θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάµενες πολύ µικρές και
µικρές επιχειρήσεις.
∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο φυσικός φάκελος µε τα δικαιολογητικά ένταξης θα προσκοµίζεται µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ηµεροµηνία που θα ορίζεται
στην απόφαση µε τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της
δράσης και µόνο για τα δυνητικά εντασσόµενα σχέδια.



Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των
επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται η 07.04.16 µε καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής στις 20.5.16.

Αξιολόγηση Σχεδίων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει
των ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης:
Α. Κατάσταση επιχείρησης: εξετάζονται: (1) η συνάφεια του σχεδίου µε
τη
στρατηγική
έξυπνης
εξειδίκευσης
της
περιφέρειας
δραστηριοποίησης της επιχείρησης, (2) η εξωστρέφεια της
επιχείρησης, (3) η συµβολή της στην απασχόληση, (4) η µέση αύξηση
του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας σε σχέση µε τις
επιδόσεις του κλάδου (µόνο για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις), (5) η
επενδυτική πολιτική, (6) η ύπαρξη κατοχυρωµένου διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, (7) η υφιστάµενη οργάνωση της επιχείρησης, (8) η
συνάφεια της επαγγελµατικής εµπειρίας εταίρου/ων µε το επενδυτικό
σχέδιο (µόνο για τις νέες επιχειρήσεις), και, (9) οι
διακρίσεις/βραβεύσεις της επιχείρησης σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
διαγωνισµούς – Συντελεστής Βαρύτητας: 40%
Β. Επενδυτικό σχέδιο: εξετάζονται: (1) η σαφήνεια και πληρότητα του
επενδυτικού σχεδίου, (2) η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου, (3) οι
προβλέψεις εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, (4) ο ολοκληρωµένος
χαρακτήρας της επένδυσης, (5) ο βαθµός πρωτοτυπίας του
επενδυτικού
σχεδίου,
και,
(6)
οι
ενέργειες
προώθησης
προϊόντος/υπηρεσίας – Συντελεστής Βαρύτητας: 40%
Γ. Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου: εξετάζονται: (1) το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, (2) οι απαιτήσεις
αδειοδότησης,
και,
(3)
οι
προοπτικές
πωλήσεων
των
προϊόντων/υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου – Συντελεστής
Βαρύτητας: 20%
Όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθµολογία από πενήντα και άνω
είναι κατ' αρχήν επιλέξιµες στη δράση µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού.
Αιτήµατα Επαλήθευσης - Παρακολούθηση Σχεδίων
 Αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να
υποβληθούν µέχρι δύο το πολύ και µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του
30% του επιχορηγούµενου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και
έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούµενου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου.
 Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αιτήµατος Τελικής Επαλήθευσης
του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήµατος Ενδιάµεσης Πιστοποίησης.
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων θα γίνεται µέσω
διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων.
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