«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αναφέρεται στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 400.000,00 €.
Η επιδότηση ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 27/06/2018. Η πρόσκληση θα
παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία
περιφερειών (ο οποίος μπορεί να αναπροσαρμοστεί στο 120% αυτού) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την QIX στο 2107620103 ή στο info@qix.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα - των εννέα
(9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους
θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.
Η Δράση εστιάζεται σε ενισχύσεις κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών με απλοποιημένη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης
των δυνητικών δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για:
 την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της,
 την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και
πιστοποίηση προϊόντων.
Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την
παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου
προσωπικού.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις (ήτοι, εξαιρουμένων
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
δηλώνουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
(2014/C249/01).
δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
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δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε
ετήσια βάση:
 είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατ. ευρώ,
 είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ.
ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43
εκατ. ευρώ.
Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω
από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω, η
κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν
το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις - θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις
περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
65.000.000
18.750.000
56.250.000
6.250.000
3.750.000
150.000.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τουρισμός
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία
 Υλικά - Κατασκευές
Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
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:
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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.
Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη
επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κύκλος Εργασιών

Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ) την τελευταία
τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κέρδη προ τόκων, φόρων,
και αποσβέσεων

Μέσος ΚΠTΦΑ [ή EBITDA] την τελευταία τριετία πριν την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρθρωση Κεφαλαίων

Ίδια προς ξένα κεφάλαια (ΙΚ/ΞΚ) του έτους πριν την υποβολή της
αίτησης (ν-1).

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία.

Εξαγωγική Δραστηριότητα
Επιχείρησης

Μέσος Όρος Ποσοστού Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών (ΕΞ/ΚΕ) την
τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (04/06/2016).
Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες: (για
ανάλυση δείτε Παράρτημα Ι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2.

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης
ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έως 100%

Έως 100%

πιστοποίηση προϊόντων
3.

Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ
στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του
Μεταφορικά μέσα

επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι
25.000 €.
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς
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Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του
επενδυτικού σχεδίου.
4.

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης

μέχρι 4.000 €

του Επενδυτικού Σχεδίου
5

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο

40% και μέχρι 24.000€ για μία (1)
τουλάχιστον ΕΜΕ

προσωπικό)

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 400.000,00 €.
Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 50.000,00 € κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το υπερβάλλον ποσό
θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι
υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το
σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις
(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Περιφέρειες
(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική Συμμετοχή

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

(%)

50

50

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των
παραστατικών.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους
πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
1.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Στην Κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια μηχανημάτων - εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την
δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση
και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της
επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της
επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, υπό τους ακόλουθους όρους:
 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 Η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης όπως π.χ. προμήθεια
αυτοκινήτων (ασθενοφόρων για ιδιωτικές κλινικές, αυτοκινήτων που προορίζονται για μίσθωση/ rent a car ,
σκαφών θαλάσσης πχ για Ν.Ε.Π.Α., ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων π.χ.
canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.
 Η δαπάνη για την προμήθεια μηχανημάτων έργου (πχ εκσκαφείς), ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών,
περονοφόρων παντός τύπου όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, εντάσσεται επίσης στην κατηγορία αυτή.
 Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τεχνολογικών επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και
εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και
είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής.
 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και
εκτελωνισμού.
 Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως
ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
 Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά του οχήματος έλξης (τράκτορα) σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων. Στις επιχειρήσεις αυτές, είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στη συγκεκριμένη
κατηγορία δαπανών η δαπάνη αγοράς MONO του ρυμουλκούμενου μέρους του μέσου (Επικαθήμενο, βαγόνι
κλπ).
 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και
συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του
περιβάλλοντος.
 Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
 να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη
λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες
της επιχείρησης.
 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών
καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της
εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά
κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη
ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος. (εγκαταστάσεις από
αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις net metering)
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2.

Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:
 τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.
 την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου
των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.
Ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται τα εξής:
 Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
 Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.
 Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς
(εσωτερικού ή εξωτερικού).
 Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις.
 Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
 Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση
συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
 Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.
 Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και
διαδικασιών.
Επισημαίνεται, ότι:
 Όσα εκ των ανωτέρω σχετίζονται με πιστοποίηση, θα είναι επιλέξιμα μόνο εάν καταλήγουν σε λήψη της
ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης.
 Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση
προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης , το οποίο
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να
τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί
θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.
 Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο.
3.

Μεταφορικά Μέσα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους
περιορισμούς:
i.
Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με
προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ii.
Το μεταφορικό μέσο να είναι :
 είτε επαγγελματικής χρήσης
 είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς
κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
iii.
Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η
επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.
iv.
Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο
εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ
1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
v.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και
εκτελωνισμού.
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4.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι
επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
 Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
 Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται
στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
5.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας
ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
 Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή
εργασία).
 Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως
κλάσματα ΕΜΕ.
 Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού
σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
 Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της
επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης.
 Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα
αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.
 Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’
και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
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