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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Εισαγωγή
Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα το θεσμικό πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού
Νόμου, στα πλαίσια του νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται
ότι πολλές πτυχές/παράμετροι του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα οριστικοποιηθούν μέσω σχετικών διευκρινιστικών
ανακοινώσεων/τροπολογιών του Υπουργείου.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια
κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:


ατομική επιχείρηση



εμπορική επιχείρηση



συνεταιρισμός



Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών
(ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)



υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες , με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου



κοινοπραξίες που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ



δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Προϋπολογισμός Έργων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται
με βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:


για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,



για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των 250.000
ευρώ,



για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,



για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες
Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Το μέγιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης έχει ως εξής:


5.000.000 ευρώ ανά επιχειρηματικό σχέδιο



10.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση



20.000.000 ευρώ ανά όμιλο επιχειρήσεων

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50εκ ευρώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε:


100% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) για προϋπολογισμό έως 50εκ ευρώ



50% του ποσοστού του ΧΠΕ για προϋπολογισμό από 50εκ ευρώ έως 100εκ ευρώ



0% του ποσοστού του ΧΠΕ από 100εκ ευρώ και άνω
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Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου
 Δημιουργία νέας μονάδας
 Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
 Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της (με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής
δεν έχει καμία σχέση με τον πωλητή).

Ίδια Συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων
κεφαλαίων είναι:


Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου



Τραπεζικό δάνειο



Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών



Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Ποσοστό Ενίσχυσης
Η ένταση της ενίσχυσης ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:


25% για μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και 45% για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις) για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ήπειρος,
Θεσσαλίας, Δυτική Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου



15% για μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό που αυξάνεται σε 25% για μεσαίες επιχειρήσεις και 35% για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις) για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιων Νησιών, Κρήτης και κατ’ εξαίρεση του
Νομού Ευρυτανίας, που εντάσσεται ως αραιοκατοικημένη περιοχή



10% για μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό που αυξάνεται σε 20% για μεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις) για τις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας.

Είδη Ενισχύσεων
 Φορολογική απαλλαγή
 Επιχορήγηση


Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δε μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων και προτεραιότητα ενίσχυσης παρέχεται σε :
 Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των
εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία
πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
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 Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του
συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
 Επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρίας
αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς
 Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την
τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

Ενισχυόμενες δαπάνες
 Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά
δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
 Ειδικότερα ενισχύονται :
•

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής
διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για
τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως
διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

•

Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

•

Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων
και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης

•

Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

•

Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις



Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για
αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε
επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών
περιφερειακών ενισχύσεων.
 Ειδικότερα ενισχύονται :
•

Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως
50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)

•

Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του
ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα
όρια διπλασιάζονται.

•

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους.

•

Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

•

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
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•

Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις

•

Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και
έως 100.000ευρώ.

•

Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη.

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων
Έναρξη εργασιών μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής
της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.
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