«Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Η Δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»
αναφέρεται στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ.
➢
➢
➢
➢

Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 €.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15/04/2022
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 11/02/2022 (Ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης)
Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχεδίων είναι 30/06/2023.

Ο βαθμός της πρότασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 55/100.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την QIX στο 2107620103 ή στο info@qix.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό
στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών
επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω
κατηγορίες φορέων:
➢

Α1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση,
είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους
ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας

Σημείωση: Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί
να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες
καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.
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Η κατηγορία Α1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο
όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.
➢

Α2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:
•
•

•

Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους
ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας

Η κατηγορία Α2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο
όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.
Σημείωση: Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Γ2 ισχύουν οι περιορισμοί του το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) όπου μεταξύ
άλλων ορίζεται πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

➢

Α3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι
ακόλουθες:
• να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη
εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
• Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
o Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Η κατηγορία Α3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014
με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας
γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που
συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες
δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων ή εξαρτώνται από την κατά
προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
στ) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην
απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή
γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, οι κανονισμοί ΕΕ
1407/2013 και 651/2014 εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση
ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
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εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει των
κανονισμών ΕΕ 1407/2013 και 651/2014.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2022).
Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες που περιγράφονται στον παρακάτω
πίνακα:
Κατηγορίες δαπανών

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό /
ποσό Επι του Επιχορηγουμένου
Π/υ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση
Μηχανημάτων & εξοπλισμού
Λογισμικά & υπηρεσίες λογισμικού
Προμήθεια επαγγ. οχήματος
Αποσβέσεις
Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
Εκπαίδευση προσωπικού/εταιρου
Δαπάνες προβολής προώθησης
Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης
Λειτουργικές δαπάνες
Προμήθεια αναλωσίμων & α υλών
Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και
Πιστοποίησης πρωτοτύπου
Προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλισης
Ποιότητας

Ένταση
Ενίσχυσης

Ταμείο

ΕΚΤ για δράσεις
τύπου ΕΤΠΑ, μέσω
ρήτρα ευελιξίας

35%
75%
15.000,00€
5.000,00€
60%
30%
20%
20%
3.000,00€
40%
10%
30%

ΕΚΤ

100%

75%

Το σύνολο των επιλέξιμων Δαπανών τύπου ΕΤΠΑ μέσω ρήτρας ευελιξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.
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