ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, προκειµένου να
αναβαθµίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά,
επενδύοντας στον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού εξοπλισµού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ενισχύονται υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές Επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι,
θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας.
 Να διαθέτουν τους επιλέξιµους ΚΑ∆ της επένδυσης.
 Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης, το
έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 Να λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια
λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η
προσκόµιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία
εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συµµετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
Α/Α
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /
ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
έως 100%

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισµός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισµός Ποιοτικού Ελέγχου.
1.3 Εξοπλισµός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης.
1.4 Λοιπός Εξοπλισµός
1.5 Εξοπλισµός ΤΠΕ & Εξειδικευµένο Λογισµικό
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ∆ιαδικασιών

3

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

έως 25%

4

Ψηφιακή Προβολή

έως 15.000€

5

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

έως 16.000€

6

Μεταφορικά Μέσα

7

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζοµένων (νέο προσωπικό)

έως 100%

έως 50%
20% και µέχρι 30.000 €
15.000€ ανά ΕΜΕ και µέχρι δυο
(2) ΕΜΕ.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στην κατηγορία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
1
Προµήθεια-µεταφορά- εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αµεταχείριστων µηχανηµάτων,
συστηµάτων αυτοµατοποίησης και λοιπού εξοπλισµού για τον εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης ή / και
την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας.
2
Προµήθεια-µεταφορά- εγκατάσταση, σύγχρονου καινούργιου και αµεταχείριστου εργαστηριακού
εξοπλισµού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων.
3
Προµήθεια και εγκατάσταση νέου συστήµατος θέρµανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού
χρήσης µε σύστηµα εκµετάλλευσης ΑΠΕ (χρήση βιοµάζας, βιοαερίου, γεωθερµίας, ηλιακής,) και λοιπών
πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ (αεροθερµικές αντλίες θερµότητας, παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης
κ.α)
4
Εξοπλισµός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού.
5

6

7

Προµήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αµεταχείριστου εξοπλισµού µεταφοράς εµπορευµάτων και
προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. κλάρκ,
προµήθεια ψυκτικού θαλάµου για µετατροπή επαγγελµατικού αυτοκινήτου κλπ).
Προµήθεια – µεταφορά – εγκατάσταση σύγχρονου, καινούργιου και αµεταχείριστου εξοπλισµού
Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου εξειδικευµένου λογισµικού, µε
όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισµικού, που συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική
δραστηριότητα της επιχείρησης
Προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικλών συστηµάτων για ιδία χρήση καθώς και εγκαταστάσεων
εξοικονόµησης ενέργειας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στην κατηγορία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα
1
Προµήθεια αυτοκινούµενων οχηµάτων αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των
αναγκών της επιχείρησης
2
Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου υφιστάµενου πετρελαιοκίνητου οχήµατος άνω των 6 τόνων σε
κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι 12.000 €.
3
Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου υφιστάµενου πετρελαιοκίνητου οχήµατος (από 3,5 τόνους µέχρι και
6 τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι 7.000 €.
4
Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου υφιστάµενου επαγγελµατικού ή µικτής χρήσης οχήµατος µέχρι
και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι 3.500 €.
5
Μετατροπή κινητήρα µικτής χρήσης υφιστάµενου βενζινοκίνητου οχήµατος µέχρι 2.500 cc σε κινητήρα
διπλού καυσίµου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) µέχρι 2.000 €.
6
Μετατροπή κινητήρα µικτής χρήσης υφιστάµενου βενζινοκίνητου οχήµατος άνω των 2.500cc σε κινητήρα
διπλού καυσίµου βενζίνης για οχήµατα µέχρι 3.500 €
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΤΙΚΕΤΑΣ - BRANDING
Στην κατηγορία «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΤΙΚΕΤΑ - BRANDING» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
1
Υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού συσκευασίας, υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού
ετικέτας, υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού brand (σήµα, λογότυπο). Το µέγιστο επιλέξιµο
κόστος για:
 τις υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού συσκευασίας είναι 6.000€ / προϊόν
 τις υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού ετικέτας είναι 2.000€ / προϊόν.
 τις υπηρεσίες σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού brand (σήµα, λογότυπο) είναι 2.000€.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Στην κατηγορία «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
1
Κόστος προβολής ψηφιακού διαφηµιστικού µηνύµατος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και
ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισµού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads,
instagram ads, youtube κ.λ.π.)
2
Συµβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web
banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήµισης)
3
Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος για:
 προβολή του διαφηµιστικού µηνύµατος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες
(π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά µήνα και µέχρι 12 µήνες.
 υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners,
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήµισης) είναι 2.000 €

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην κατηγορία «ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
1
Οι εργαζόµενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη πλήρη ή µερική απασχόληση
(µισθωτή εργασία).
2
Οι επιχορηγούµενες ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της
επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών
3
∆εν προσµετράται η πρόσληψη εργαζοµένων µε σχέση µισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή
συγγενείς α’ και β’ βαθµού των επενδυτών – µετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της
επιχείρησης.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Εφόσον η επιχείρηση έχει εξαγωγές σε ποσοστό από 8%
έως 25% ως προς τον κύκλο εργασιών της τότε το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60%. Εάν οι εξαγωγές
είναι άνω του 25% ως προς τον κύκλο εργασιών της τότε το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 65%.
Το υπόλοιπο ποσό που αφορά την ιδία συµµετοχή της επιχείρησης θα απαιτηθεί να προσκοµισθούν αποδεικτικά
κάλυψης της ιδίας συµµετοχής είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι µέχρι εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

5.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας και µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού.
Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες µετά την προκήρυξη του προγράµµατος δηλαδή από τις 19/12/2018.
∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείµενο αιτήµατος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης
της Απόφασης Ένταξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, µπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο
2510836435, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

