ΕΣΠΑ 2014-2020- Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα –
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
Πρόγραμμα Αναβάθμιση
πολύ μικρών & μικρών
επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες αγορές
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 7/4/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 20/5/2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής
οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας,
προκειμένου

αυτές

να

αξιοποιήσουν

τα

ανταγωνιστικά

τους

πλεονεκτήματα,

βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
Υγεία.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Έως 40% των επιλέξιμων δαπανών. Έως 50% σε
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ / ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Από 15.000€ έως 200.000€
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:.
Α) υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας οι
οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν δύο (2) ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Β) νέες επιχειρήσεις: 1. οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και δεν
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
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.
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Επιλέξιμες δαπάνες:
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , έως 40% του προϋπολογισμού
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90% του προϋπολογισμού
3. Άϋλες Δαπάνες, έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από
το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα)
και μέχρι δύο ΕΜΕ .
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11/2/2016.

Η αίτηση χρηματοδότησης, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το
οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης
υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μαρκάκη Μαρία
Τηλέφωνο : 2841027322, 2841024302
E-MAIL: info@notion.gr και mm@notion.gr

