ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες είναι τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015 και δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους
επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€, χωρίς να
μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται
στο 40% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) διαμορφώνεται στο 50% του συνόλου του
επενδυτικού σχεδίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 7/4/2016 έως 20/5/2016. Η διάρκεια υλοποίησης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

40%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

90%

Άυλες Δαπάνες
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) και μέχρι δύο ΕΜΕ.
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και
συγγενών α και β βαθμού

100% και μέχρι 100.000€
40% και μέχρι 24.000€
12.000,00€ ανά ΕΜΕ
(υφιστάμενη ή/και νέα)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 11.02.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την InfoValue στο 2106411483 –
e-mail: info@infovalue.gr

1

Για αναλυτικότερη παρουσίαση των επιλέξιμων δαπανών, δείτε το παράρτημα της παρούσας
περίληψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης


Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους
χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης



Βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου



Συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή



Κατασκευές,

διαμορφώσεις,

επεκτάσεις,

διαρρυθμίσεις

κτιριακών

εγκαταστάσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση
ενέργειας


Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους
χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης, με σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας

2. Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός
2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός


Προμήθεια

-

μεταφορά

-

εγκατάσταση

νέων

σύγχρονων

μηχανημάτων,

συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή,
αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης.


Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων

2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός
μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
 Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού
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 Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός


Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός
του χώρου παραγωγής



Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων
επαγγελματικής και μόνο χρήσης



Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, όπως μηχανές και έπιπλα γραφείου (έπιπλα
έως 10% του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπανών 2)

3. Άυλες Δαπάνες
3.1 Πιστοποίηση συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
 Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας
 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με
αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE)
 Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας
3.2 Προβολή ‐ Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 Έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις ή επαγγελματικές εκθέσεις του
εσωτερικού και του εξωτερικού
 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (έως 5.000,00 ευρώ)
 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έως 5.000,00 ευρώ)
 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας (έως 5.000,00 ευρώ)
 Αναβάθμιση ιστοσελίδας, κατασκευή νέας ιστοσελίδας (έως 2.500,00 ευρώ)
 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης
και άλλα σύγχρονα μέσα (έως 5.000,00 ευρώ)
3.3 Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, πατέντες, μεταφορά τεχνογνωσίας
 Δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού σχεδιασμού
 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, αγορά προτύπων ή
αδειών εκμετάλλευσης προτύπων
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3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/ Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού
σχεδίου
 Δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς που αφορούν σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες
ή και νέες αγορές
 Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με
οίκους του εξωτερικού, οργάνωση και υποστήριξη εν γένει εξωστρεφών
ενεργειών
 Εκπόνηση μελετών όπως έρευνα αγοράς, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών
διαδικασιών, marketing plan κ.ά.
 Εφαρμογή της μεθοδολογίας του design για τη δημιουργία νέου ή βελτιωμένου
προϊόντος/ οργανωτικής διαδικασίας ( έως 5.000,00 ευρώ)
 Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου ( έως 2.500,00)
Το σύνολο της εκπόνησης μελετών και της παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000,00 ευρώ.
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
4.1 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού (έως 12.000,00 ευρώ για 1 έτος)


Οι Ετήσιες Μονάδες εργασίας του 2015, θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου

4.2 Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 12.000,00 ευρώ για 1
έτος)


Πρόσθετη Ετήσια Μονάδα Εργασίας ως προς τις υφιστάμενες του 2015.



Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού
συγγένειας.
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