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Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των
Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές
Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ,
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα,
βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2)
κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 78εκατ. € και 2ος κύκλος 2ο εξάμηνο 2016: 52εκατ. €).
 Νέες μικρές και πολύ μικρές: 10% του προϋπολογισμού της Δράσης (13εκατ. €).
 Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές: 90% του προϋπολογισμού της Δράσης (117εκατ. €).
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις1, ως εξής:
1. α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες
δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
β) Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι
31/12/2015
2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI της Πρόσκλησης)
και
3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός
είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας & Συμμετοχής
Οι βασικές 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.



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 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).



να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ.
Ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης Παράρτημα V)



να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση



να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης



να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις
κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης
σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.



να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.



το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης

1 Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
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να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους



να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιό δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους



να τηρούν τον κανονισμό De Minimis 2

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:
 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρίες
στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%
οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών
και οι οποίες εκμεταλλεύονται, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως σε εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και
τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν αποκλειστικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του
ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές,
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, 11/02/2016.
Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η
σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Α/Α
1.
2.
3.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Άϋλες Δαπάνες
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
40%
90%
100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:
12.000€ ανά ΕΜΕ* (υφιστάμενη ή/και νέα ) και μέχρι 2 ΕΜΕ.
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α’ και β΄ βαθμού
(1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080
ανθρωποώρες).

2

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 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 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.
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Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες:
Α/Α
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
Κτίρια, εγκαταστάσεις
και περιβάλλων
χώρος

2.

Μηχανήματα –
Εξοπλισμός

3.

Άϋλες Δαπάνες

4.

Μισθολογικό κόστος
υφιστάμενου ή νέου
προσωπικού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.1 Κτιριακές υποδομές για την λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση
Ενέργειας
2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός
3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή -Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει
στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην
υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας
4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης
Από 15.000€ έως 200.000€
(δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 και σε κάθε περίπτωση το ποσό των 200.000€).
Διάρκεια Έργων
24 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ποσοστό Ενίσχυσης
Το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον (1)ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται
στο 50% (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση).
Υποβολή επενδυτικών σχεδίων
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων ορίζεται από 07/04/2016 έως και 20/05/2016. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά)
κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική
κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
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