«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
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ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 - 2020
Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε
130.000.000 €

 1ος κύκλος Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 60%


2ος κύκλος Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 40%

Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 78
εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως
εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ΚΥΚΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Στερεά Ελλάδα

3.000.000

Νότιο Αιγαίο

2.160.000

ΣΥΝΟΛΟ

78.000.000

48.840.000 €

7.200.000
16.800.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€
έως 200.000€.
Ποσοστό Επιδότησης: 40 % ή 50 % ( απαραίτητη προϋπόθεση η
πρόσληψη τουλάχιστον μίας ΕΜΕ)

Δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του
έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€)
στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι
μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: ορίζεται η 07/04/2016 με
καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016.
Ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών: Ως ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της
Πρόσκλησης 11/02/2016
Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος υλοποίησής της
Επενδυτικής Πρότασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συμμετοχής
• Επιδοτείται η πρόσληψη έως δύο υπαλλήλων και αφορά το
συνολικό κόστος (μισθός και συνολκές εισφορές).

• Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά επαγγελματικού οχήματος έως
15.000 €.
• Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 30% - 80% της υλοποίησης
• Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση
παραστατικών μέχρι 50% του αρχικού Π/Υ ( με αντίστοιχη
είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης )
• Δαπάνες Μετεγκατάστασης

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ
και έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015.
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2015
έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
2. Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στη
παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015.
Επιλέξιμες Νομικές μορφές
Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί,
Κ.Ο.Ι.Ν.Σ.Ε.Π που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τύπος
Επιχείρησης

Κύκλος
Απασχολούμε
Εργασιών ( €
νοι (ΕΜΕ)
)

Ισολογισμός
Σύνολο ( € )

Μεγάλη

249 και πάνω

>50 εκατ.

ή >43 εκατ.

Μεσαία

50 - 249

≤ 50 εκατ.

ή ≤ 43 εκατ.

Μικρή

10 - 49

≤ 10 εκατ.

ή ≤ 10 εκατ.

Πολύ Μικρή

0-9

≤ 2 εκατ.

ή ≤ 2 εκατ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον
επιλέξιμο ΚΑΔ
• Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ
που
αφορά
στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι
διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
• Εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα
αίτηση έκδοσης
• Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην
έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:
shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).

franchising, Shop in

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

40%

2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

3.

Άυλες Δαπάνες

4.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας

100% έως 100.000 €
5.000 € ανά πιστοποιητικό

5.

Ιστοσελίδα και αναβάθμιση αυτής

2.500 €

6.

Σχεδιασμός και Παραγωγή έντυπου υλικού

5.000 €

7.

Λογότυπο, Εταιρική Ταυτότητα

5.000 €

8.

Προβολή

5.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

6.000 €

10

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Έως 24.000 € για δύο Ε.Μ.Ε με κόστος
12.000 € ανά άτομο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 40% )
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου
της Επιχείρησης με τη
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
RIS 3 της Περιφέρειας
δραστηριοποίησης.

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου
της επιχείρησης με τις θεματικές προτεραιότητες της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στην οποία
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

10%

Αγορές- στόχοι της
Επιχείρησης

Αξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης (με βάση τα
φορολογικά της στοιχεία ).

15%

Μεταβολές στην απασχόληση

Αξιολογείται η συμβολή της επιχείρησης στην απασχόληση
(ΕΜΕ).

15%

Αξιολογείται η μέση αύξηση του κύκλου εργασιών (ΚΕ) της
επιχείρησης σε σχέση με
επιδόσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και
επιθυμεί να επενδύσει, κατά την τελευταία τριετία

15%

Επενδυτική πολιτική

Αξιολογείται το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής που διέθεσε η
επιχείρηση για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της
προγράμματος την τελευταία πενταετία σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών (ΚΕ) στην ίδια πενταετία.

10%

Η Επιχείρηση διαθέτει
κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας (πατέντα).

10%

Μέση αύξηση Κύκλου Εργασιών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
Οργάνωση της επιχείρησης

Αξιολογείται η υφιστάμενη οργάνωση της επιχείρησης,
εφόσον τεκμηριώνεται από τα Δικαιολογητικά της
επιχείρησης (βιβλίο παγίων, πιστοποιήσεις συστημάτων
ποιότητας και προϊόντων, ιστοσελίδα κ.α.).

10%

Διακρίσεις/ Βραβεύσεις της
Επιχείρησης σε Ευρωπαϊκούς
και Διεθνείς διαγωνισμούς

Εξετάζεται αν η επιχείρηση συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκούς και
∆ιεθνείς διαγωνισμούς διοργανώθηκαν από κοινοτικό, εθνικό,
διεθνή ή εμπορικό φορέα και έχει βραβευτεί ή διακριθεί σε
κάποια κατηγορία

15%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 40%)
Περιγραφή του
Επενδυτικού Σχεδίου

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της
περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου

20%

Αντικείμενο επενδυτικού
σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου.

20%

Προβλέψεις ΕσόδωνΕξόδων της επιχείρησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται στο
επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των οικονομικών
της επιχείρησης για την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την ολοκλήρωσή του.

20%

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
της επένδυσης

Εξετάζεται ο ολοκληρωμένος ή μη χαρακτήρας της επένδυσης

10%

Βαθμός πρωτοτυπίας
επενδυτικού σχεδίου

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην παραγωγή νέου
προϊόντος/ υπηρεσίας, εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός
πρωτοτυπίας του νέου προϊόντος/υπηρεσίας σε σχέση με τα ήδη
διαθέσιμα στην αγορά.

20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Ενέργειες προώθησης
προϊόντος / υπηρεσίας

Αξιολογούνται οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης, οι
πρακτικές και πολιτικές marketing της επιχείρησης

10%

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 20%)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του
επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το εφικτό του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου.

30%

Απαιτήσεις
Αδειοδότησης

Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη
υλοποίησης του σχεδίου.

20%

Προοπτικές πωλήσεων των
προϊόντων/υπηρεσιών του
επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται η ύπαρξη Συμφωνητικών Προσύμφωνων
Πώλησης με πελάτες, δίκτυα διανομής, αντιπροσώπους,
άλλους για τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες.

50%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
40%)
Συνάφεια κλάδου
δραστηριότητας της Επιχείρησης
με τη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης RIS 3 της
Περιφέρειας δραστηριοποίησης

Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης με τις θεματικές προτεραιότητες
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

10%

Αγορές- στόχοι της
Επιχείρησης

Αξιολογείται η εξωστρέφεια της επιχείρησης (με βάση τα
φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης)

15%

Απασχόληση τελευταίου έτους

Αξιολογείται η συμβολή της επιχείρησης στην απασχόληση
(ΕΜΕ)

10%

Επενδυτική πολιτική

Αξιολογείται το ύψος της Ιδιωτικής Συμμετοχής που διέθεσε
η επιχείρηση για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της
προγράμματος σε σχέση με τον κύκλο εργασιών (ΚΕ) του
έτους

10%

Η Επιχείρηση διαθέτει
κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας

Εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κατοχυρωμένου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας (πατέντα).

15%

Οργάνωση της επιχείρησης

Αξιολογείται η υφιστάμενη οργάνωση της επιχείρησης,
εφόσον τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά της
επιχείρησης (βιβλίο παγίων, πιστοποιήσεις συστημάτων
ποιότητας και προϊόντων, ιστοσελίδα κ.α.).

20%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνάφεια Επαγγελματικής
Εμπειρίας Εταίρου/Εταίρων με το
επενδυτικό σχέδιο

Εξετάζεται και βαθμολογείται η συνάφεια της επαγγελματικής
εμπειρίας του εταίρου/εταίρων με το αντικείμενο του
υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.

10%

Διακρίσεις/ Βραβεύσεις της
Επιχείρησης σε Ευρωπαϊκούς και
∆ιεθνείς διαγωνισμούς υφιστάμενες

Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν
από κοινοτικό, εθνικό, διεθνή ή εμπορικό φορέα και έχει
βραβευτεί σε κάποια κατηγορία

10%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 40%)
Περιγραφή του Επενδυτικού
Σχεδίου

Εξετάζεται και αξιολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της
περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.

20%

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογείται η στόχευση του επενδυτικού σχεδίου.

20%

Προβλέψεις ΕσόδωνΕξόδων της επιχείρησης

Εξετάζεται η τεκμηρίωση των δαπανών που προβλέπονται
στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι προβλέψεις των
οικονομικών της επιχείρησης για την περίοδο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τρία έτη από την
ολοκλήρωσή του.

20%

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της
επένδυσης

Εξετάζεται ο ολοκληρωμένος ή μη χαρακτήρας της
επένδυσης

10%

Βαθμός πρωτοτυπίας επενδυτικού
σχεδίου

Εξετάζεται και βαθμολογείται ο βαθμός πρωτοτυπίας του
νέου προϊόντος/υπηρεσίας σε σχέση με τα ήδη διαθέσιμα
στην αγορά.

20%

Ενέργειες προώθησης προϊόντος /
υπηρεσίας

Αξιολογούνται οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης , οι
πρακτικές και πολιτικές marketing της επιχείρησης

10%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
20%)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και το εφικτό του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου βάσει της ωριμότητας

Απαιτήσεις Αδειοδότησης

Εξετάζονται οι άδειες που απαιτούνται για την έναρξη
της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προοπτικές πωλήσεων
Των προϊόντων/υπηρεσιών του
επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται η ύπαρξη Συμφωνητικών ή/ και
Προσύμφωνων πώλησης με πελάτες, δίκτυα διανομής,
αντιπροσώπους, άλλους για τα νέα
προϊόντα/υπηρεσίες.

30%

20%
50%

