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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΕΠΑ 2007-2013
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΕΨΝ -ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»
 Θεματική Ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
Ενισχύονται:
 Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν
τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία
παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις
 Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την
παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), όπως αυτή
προκύπτει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
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ΌΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
κυμαίνεται:
 Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για
την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
 Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 300.000 €) για
την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για την
θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»
Σο μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ανωτέρω αναφερόμενα όρια.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός. Ψς επιλέξιμη δαπάνη
νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 Μεταφορικά μέσα
 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης
Ενέργειας
 Δικαιώματα Σεχνογνωσίας. Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων
τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου
 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 Λογισμικά και Τπηρεσίες λογισμικού
 Προβολή - Προώθηση
 Αμοιβές υμβούλων
 Λειτουργικές δαπάνες. Μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις
ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΦΤΕΨΝ

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 25.02.2013 και η λήξη η 10.05.2013.



Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαπέντε (15)
μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το
εμπόριο και τις υπηρεσίες. Τπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
-

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

-

-

Προκαταβολή (δυνητική): Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης,
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης της προκαταβολής, μέχρι το 100% 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: Πραγματοποιείται έπειτα από την επαλήθευση της
ολοκλήρωσης του έργου. Καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη
δημόσια χρηματοδότηση.

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ


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










Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυνατότητας σε
κλίνες  100.
Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων,
δυναμικότητας σε κλίνες  100.
Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε
παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων,
δυναμικότητας σε κλίνες  100.
Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών.
Σουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Σουριστικές επαύλεις.
Φώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα.
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Με εκτίμηση,
Λενακάκης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
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