τεχνικό μηχανολογικό γραφείο
Μηχανολογικών, Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Μελετών
Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Έργων
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ΕΠΑ 2014-2020
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΕΩΝ -ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»
 Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

Ενισχύονται:
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β και γ κατηγορίας
που μέχρι τις 31.12.2015, έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις
 Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία
των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
και κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου διαθέτουν τον ΚΑΔ που αφόρα
το επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από αυτό που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), όπως αυτή
προκύπτει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
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ΟΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
κυμαίνεται:
 Από δεκαπέντε χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (15.000 έως 200.000 €) για
την θεματική ενότητα «Μεταποίηση- Εμπόριο - Υπηρεσίες»
 Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται
κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

.Σο μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ











Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα –
Εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας &
ύδατος
Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας &
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό ,ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την
απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με
οίκους του εξωτερικού ή Κοινών
Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα /
υπηρεσίες.
Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με
αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΦΤΕΩΝ

Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός μείον την
επιχορήγηση, μπορεί να γίνει με την χρήση ίδιων πόρων, (ίδια συμμετοχή), ή και Δάνειο.


Η έναρξη υποβολών είναι η 07/04/2016 και η λήξη η 20/05/2016.



Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
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ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
-

-

-

Προκαταβολή (δυνητική): Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης,
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης της προκαταβολής, μέχρι το 40% της
δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον προσκομιστεί ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται
υπέρ του ΕΥΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του
έργου.
Ενδιάμεσες
καταβολές:
Κατόπιν
υποβολής
σχετικού
Αιτήματος
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, όπου προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του
έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος. τον δικαιούχο
καταβάλλεται μέχρι το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Αποπληρωμή: Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της
ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του.

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ


Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί τουλάχιστον για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωσή της.

Με εκτίμηση,
Λενακάκης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Κιν. 6977681266

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Υπεύθυνος Τμήματος Επενδύσεων ΕΣΠΑ – Μεταποίηση Υπηρεσίες Εμπόριο
Λουτράρης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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