«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.
Η επιδότηση ανέρχεται από 50% έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από
τον εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 06/02/2019. Η πρόσκληση θα
παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία
περιφερειών και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 19/12/2018
Σημαντικό! Η έγκριση και ένταξη των έργων γίνεται κατά προτεραιότητα υποβολής. Προϋπόθεση είναι ο βαθμός της
πρότασης να είναι τουλάχιστον 50/100 και να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την QIX στο 2107620103 ή στο info@qix.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των οκτώ (8)
τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση
των προϊόντων τους.
Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
i.
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία
της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
ii.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων
με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
iii.
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση ενέργειας και
προστασία του περιβάλλοντος.
iv.
Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά
πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες
μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά
μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται κατά προτεραιότητα, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα
αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται και εφόσον ο βαθμός τους είναι 50 και άνω και επιπλέον δεν έχει εξαντληθεί
ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης στην αντίστοιχη περιφέρεια, τότε θα εγκρίνονται.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
Διαθέτουν πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έναν τουλάχιστον επιλέξιμο
ΚΑΔ. Για τα επιλέξιμα ΚΑΔ δείτε εδώ
Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που
προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
Δηλώνουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
Να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
(Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ»).
Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
[Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 («Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»).
Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
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.
Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία
επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία
(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση
απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), ήτοι τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής.
Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.
Διευκρινίζεται ότι:
→ Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατ. ευρώ.
→ Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατ. ευρώ.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, και άλλοι δημόσιοι φορείς
• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών
και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 400.000.000€ (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 €)
172.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
17.000.000,00
11.000.000,00
400.000.000,00

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
− 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:
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.
Σημειώνεται: σε περίπτωση που κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η ύπαρξη
ενός εκ των ανωτέρω ΚΑΔ, τότε αυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση στη Δράση. Επιπροσθέτως, οι ΚΑΔ αυτοί δεν
θα πρέπει να προστεθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

MAX

Αριθμός
Εργαζομένων της
Επιχείρησης

Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία
τριετία πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης (Καταστάσεις
Επιθεώρησης Εργασίας - πίνακας
προσωπικού Ε4 - συμπεριλαμβανομένων
τυχόν τροποποιήσεων αυτών και
Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης
Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με
συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους)

Κέρδη προ τόκων,
φόρων, και
αποσβέσεων

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία
πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης

100

Κέρδη προ τόκων και
φόρων

EBIT (ΚΠΤΦ) την τελευταία τριετία πριν
την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης

Κέρδη προ φόρων

MIN

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15%

Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 2 (=0
βαθμοί) και μέχρι την 22η (= 100 βαθμοί)
2 ΕΜΕ = 0
x>=22 ΕΜΕ=100
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 2<x
EME<=22 : = (x-2)*5

0

25%

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

100

0

10%

ΚΠΦ την τελευταία τριετία πριν την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

100

0

5%

Κύκλος Εργασιών
της Επιχείρησης

Κύκλος εργασιών την τελευταία
τριετία πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης

100

0

10%

αύξηση τις 3 χρήσεις =100 βαθμοί
αύξηση τις 2 χρήσεις = 60 βαθμοί
αύξηση τη 1 χρήση = 30 βαθμοί
0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί

Επενδυτική Πολιτική
της Επιχείρησης
(ΔΕΠ)

Μέσος όρος Ιδιωτικής
Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ)
για την χρηματοδότηση αγοράς
παγίων και άυλων την τελευταία
τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ
Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ)
την τελευταία τριετία

100

0

5%

ΔΕΠ<=0: 0
ΔΕΠ>1:100
Σε άλλες περιπτώσεις ΔΕΠ*100

100

0

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί
2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί
1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί
0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί

Εξασφάλιση
ιδιωτικής
συμμετοχής
Επενδυτικού
Σχεδίου

Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους
της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής

100

0

25%

Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ)
1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή
1.2. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό
(σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από
Τράπεζα ή
1.3. από συνδυασμό των ανωτέρω.
- Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε
ποσοστό 100%: 100
- Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε
ποσοστό 0%: 0
- Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει:
0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το
πηλίκο: εξασφαλισμένη ιδιωτική συμμετοχή
σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής.

Τόπος
υλοποίησης του
επενδυτικού
σχεδίου

Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις
παρακάτω ειδικές περιοχές:
• ορεινή
• παραμεθόρια απόσταση 30 χλμ
από σύνορα, καθώς και τα νησιά
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της
νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου
και του Νομού Δωδεκανήσων,
• νησιά με πληθυσμό μικρότερο των
3.100 κατοίκων
• περιοχές με μείωση μόνιμου
πληθυσμού > 30% διάστημα 2001- 2011

100

0

5%

Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί
Λοιπές περιοχές: 0 βαθμοί

Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.
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ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).
Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες: (για
ανάλυση δείτε Παράρτημα Ι)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο

1.

έως 100%

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Προστασία του Περιβάλλοντος.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

2.

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

έως 100%

3.

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

έως 25%

4.

Ψηφιακή Προβολή

έως 15.000€
έως 16.000€

5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

για το σύνολο των υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση
δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την υποκατηγορία
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.

6.

Μεταφορικά Μέσα

έως 50%

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο

7

προσωπικό)

20% και μέχρι 30.000 €
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και
β’ βαθμού.

Ακολουθεί Πίνακας με τα μέγιστα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης, εφόσον υπάρχουν:

Κατηγορία Δαπάνης

1. Μηχανήματα –
Εξοπλισμός

2. Πιστοποίηση
Προϊόντων –
Υπηρεσιών –
Διαδικασιών

Υπο- Κατηγορία Δαπάνης

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ &
Εξειδικευμένου Λογισμικού
2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών &
διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά,
εναρμονισμένα καθώς και λοιπά
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
2.3. Πνευματική ιδιοκτησία –
Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά
τεχνογνωσίας

Δαπάνη

Μέγιστο
Επιλέξιμο Κόστος

Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος

4.000 €

Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας επιχείρησης

2.500 €

Κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού
Συστήματος κατηγορίας 2.2

10.000 €

Κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος

8.000 €

Κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

1.500 €

Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας

5.500 €

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 86, 115 28 Αθήνα, T: 210 7620103, F: 210 7620107, E:info@qix.gr

3.Υπηρεσίες
Σχεδιασμού
Συσκευασίας –
Ετικέτας –
Branding

6.000€ / προϊόν

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού
ετικέτας

2.000€ / προϊόν

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand

2.000 €

Προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική
βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ
google, facebook, youtube κ.ο.κ.)

1.000€ / μήνα
και μέχρι 12
μήνες

Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email
marketing, newsletter campaign, web banners,
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

2.000 €

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες
Μηχανικού

o Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού
επιθεωρητή εγγεγραμμένου
στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής
Απόδοσης στις περιπτώσεις
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΚΕνΑΚ
o Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών
μηχανικών για την εγκατάσταση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού
o Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου,
προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική
έκθεση για την εγκατάσταση
συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

12.000€ υπό την
προϋπόθεση ότι
στο επενδυτικό
σχέδιο
περιλαμβάνονται
δαπάνες της
κατηγορίας 1

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση
του επενδυτικού σχεδίου

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού
σχεδίου

4.000 €

Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου
πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 6 τόνους και
άνω) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου –
φυσικού αερίου (CNG)

12.000 €

Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου
πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 μέχρι 6
τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου
– φυσικού αερίου (CNG)

7.000 €

Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου
επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος μέχρι
και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG)

3.500€

Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης
βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε
κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού
αερίου (CNG

2.000 €

Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης
βενζινοκίνητου οχήματος άνω των 2.500cc σε
κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού
αερίου (CNG)

3.500 €

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο
προσωπικό)

15.000 € / ΕΜΕ
και μέχρι 2 ΕΜΕ

3.Υπηρεσίες Σχεδιασμού
Συσκευασίας –
Ετικέτας – Branding

4.Ψηφιακή Προβολή

5. Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες – Τεχνικές
Μελέτες

6. Μεταφορικά Μέσα

7. Μισθολογικό
Κόστος

Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού
συσκευασίας

4.Ψηφιακή Προβολή

6.2 Μετατροπή κινητήρα
επαγγελματικού ή μικτής χρήσης
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου
οχήματος σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης –
φυσικού αερίου
(CNG).

7. Μισθολογικό κόστος
εργαζομένων (νέο προσωπικό)
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.
Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 20.000,00 € κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000,00 €, 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

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ποσοστά Ενίσχυσης

Κατηγορία
Επιλέξιμης Δαπάνης

(1)
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%)για τις επιχειρήσεις
που το τελευταίο έτος πριν
την υποβολή της
πρότασης
χρηματοδότησης
έχουν ποσοστό
εξαγωγικής
δραστηριότητας ως προς
τον Κύκλο Εργασιών =< 8

1.Μηχανήματα –
Εξοπλισμός

(2)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (1)

(3)
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική) (%)
για τις επιχειρήσεις που
το τελευταίο έτος πριν
την υποβολή της
πρότασης
χρηματοδότησης έχουν
ποσοστό εξαγωγικής
δραστηριότητας ως προς
τον Κύκλο Εργασιών > 8
και =<25

50

50

2 Πιστοποίηση
προϊόντων –
υπηρεσιών
- διαδικασιών

50

3 Ετικέτα –
Συσκευασία
- Branding

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (3)

(5)
Δημόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%) για τις επιχειρήσεις που το
τελευταίο έτος πριν την
υποβολή της πρότασης
χρηματοδότησης έχουν
ποσοστό εξαγωγικής
δραστηριότητας ως προς τον
Κύκλο Εργασιών> 25

(6)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (5)

60

40

65

35

50

60

40

65

35

50

50

60

40

65

35

4.ΨηφιακήΠροβολή

50

50

60

40

65

35

5.Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες –
Τεχνικές
Μελέτες

50

50

50

50

50

50

6.Μεταφορικά
Μέσα

50

50

50

50

50

50

7 .Μισθολογικό
κόστος
εργαζομένων
(νέο προσωπικό)

50

50

60

40

65

35
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο. Στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου
σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. Επιτρέπεται
η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να
προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την
προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με
την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι :
Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με
χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων
Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης έως την
προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις
οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία.
Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών,
όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή
εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πχ. 3 ή 5 έτη) από την ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Ο τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής με φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα σκοπού) αποθεματικά (εκτός του τακτικού)
είναι αποδεκτός εφόσον:
(α) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο,
(β) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, ισοζύγιο που
αφορά στη διαχειριστική περίοδο από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων έως και την ημερομηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, καθώς και των σχετικών εταιρικών πράξεων
(απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας),
(γ) αξιολογείται λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σχετικά με το ότι η χρήση των εν λόγω
κεφαλαίων ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση μετά την
αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιμά της.
Τα αποθεματικά αυτά πρέπει να εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Γ). Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής:
i) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους μετόχους/ εταίρους
Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των εταίρων/μετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης φορέα υπό τη μορφή μη διανεμημένων μερισμάτων, υποχρεώσεων προς
εταίρους/μετόχους, εφόσον δηλώνεται η δέσμευση των εταίρων/ μετόχων να τα εισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο. Η
παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον:
(α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και
(β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για
την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση.
ii) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών εις Νέο
Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των εταίρων/μετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στην επιχείρηση υπό τη μορφή κερδών εις νέο.
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Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον:
(α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και
(β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για
την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση.
Οδηγίες
Όσον αφορά στην κάλυψη των ίδιων πόρων (ίδια συμμετοχή) με αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου είναι αποδεκτή με
τις εξής προϋποθέσεις:
•
•

Για ΟΕ και ΕΕ η αύξηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου.
Για ΑΕ και ΕΠΕ η αύξηση δύναται να πραγματοποιείται και πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου υπό την
προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης με αποκλειστικό
σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και ότι, μέχρι
τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με
τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της αύξησης του
εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών προ της υποβολής της επενδυτικής
πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης καταβολής της ίδιας συμμετοχής.
• Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) μέχρι την
ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών και θα πρέπει να υποβληθούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης.
Σημείωση:
Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση
κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής
ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής.
Δ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του
επενδυτικού σχεδίου
Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή
αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
• Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση.
• Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους
• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του
λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)
• Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα
οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά
ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου)
• Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ
• Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη
μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για καταβολή ή
αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Ε) Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός
δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ως άνω
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ημερομηνία θα είναι κοινή για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΣΤ) Δάνειο
Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής
του,
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:
• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
• Το επιτόκιο
• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο
πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
1.1. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 Προμήθεια – μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων
αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή/ και την επέκταση της παραγωγικής
δραστηριότητας.
 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων για την
τυποποίηση των προϊόντων.
 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων
αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν που προκύπτουν από την διαδικασία πιστοποίησης των
προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός
Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
1.2. Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων
Προμήθεια – μεταφορά - εγκατάσταση, σύγχρονου καινούργιου και αμεταχείριστου εργαστηριακού εξοπλισμού για την
διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για:
o Εργαστηριακές μετρήσεις
o Δοκιμές
o Αναλύσεις
o Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση συμμόρφωσης με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς
και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
1.3. Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
1.3.1. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για
ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με
σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής,) και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ
(αεροθερμικές αντλίες θερμότητας, παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης κ.α).
 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.
 Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
 Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS).
 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
1.3.2. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής
διαδικασίας
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Δαπάνες για αντικατάσταση καυσίμου.
 Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης προδιαγραφών Ι.Ε.4.
 Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού
μηχανολογικού εξοπλισμού.
 Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών.
 Αντικατάσταση, αποσυμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων με νέους υψηλής
ενεργειακής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου.
 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.
 Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.
1.3.3 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους,
υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας.
 Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού.
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Οι ανωτέρω ενέργειες του σημείου 1.3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
→ Να εξασφαλιστούν (όπου απαιτείται) και να προσκομιστούν οι απαιτούμενες άδειες για τις εκτελούμενες εργασίες
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
→ Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
o Να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη
λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
o Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
επιχείρησης.
o 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 netmetering).
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
 Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του
ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου (π.χ. τύπου ΚΛΑΡΚ).
o Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου.
 Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου απαραίτητων για την λειτουργία της
επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Προμήθεια εκσκαφέων κ.ο.κ.
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού
 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού Πληροφορικής και
Τεχνολογιών Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου εξειδικευμένου λογισμικού, με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης
λογισμικού, που συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητα α) για την
άσκηση ή / και β) για τη βελτιστοποίηση αυτής.
 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). ∆εν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών
(τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS).
 Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α).
 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e - Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου
B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές,
προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α..
 Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
o Να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες.
o Να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version.
 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop με τα παρακάτω κατ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
o Να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες.
o Να είναι mobile responsive.
o Να συνοδεύεται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
o Να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
→ Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ΤΠΕ και εξειδικευμένο λογισμικό όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 1.5
επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος:
o Παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών και μέχρι 20% του κόστους
αγοράς του λογισμικού / εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού λογισμικού.
o Υπηρεσιών προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή
άλλο παρεμφερές αυτού. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα
μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
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→ Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ΤΠΕ και εξειδικευμένο λογισμικό όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 1.5
επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος:
o Προμήθειας φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), tablet, εκτυπωτή, σαρωτή (scanner), κινητού
τηλεφώνου, smartphone, προτζέκτορα, τηλεόρασης, κάμερας κ.α..
o Εξοπλισμού ενσύρματου ή / και ασύρματου δικτύου & καλωδίωση [δρομολογητές (routers), μεταγωγείς
(switches), firewalls, bluetooth και wi-fi υποδομή (access points, antennas κ.α)].
o Προμήθειας εφαρμογών γραφείου και αδειών χρήσης (πχ επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων
κ.ο.κ.), antivirus κ.α..
o Σύνδεσης στο διαδίκτυο.
o Αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:
o Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000 €.
o Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500 €.
2.Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών
2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα
ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές
απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα προορισμού).
 Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα
ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και εξωτερικού.
 Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ
ecolabel).
 Βιομηχανικοί έλεγχοι.
 Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
o CE
o ΕΝ 15088
o ΕΝ 998-2
o ΕΝ 1090-1


→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση - συμμόρφωση προϊόντων (συμβουλευτικές υπηρεσίες και
προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2.1
είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης /
Σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /
πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο 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.
2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώςκαι λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα.



Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος
διαχείρισης.
Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά
και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)
o Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)
o Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)
o Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
o Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)
o Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
o Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301)
o Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485)
o Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)
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o

Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α)

→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες και
προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2.2
είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης /
Διαπίστευσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /
πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένο 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.
2.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
2.3.1. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
2.3.2 Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος.
2.3.3 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου.
→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας καθώς και την κατοχύρωση κονοτικου σήματος όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 2.3.1 και 2.3.2 είναι
επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης κατοχύρωσης / σήματος.
Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση
προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς, 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 αξιολόγηση του φακέλου.
→ Οι δαπάνες του σημείου 2.3 αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση,
προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά
προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Με την απόκτηση
των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο μητρώο παγίων (όπου
απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος της κατηγορίας 2.2 είναι 10.000€ και
εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες) είναι για:
o Κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος είναι 8.000€.
o Κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 1.500€
o Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 5.500€
→ Δεν είναι επιλέξιμα τα κόστη για:
o Ανανέωση συστήματος πιστοποίησης
o Διατήρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
o Προστασία βιομηχανικού σχεδίου
3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την
συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:




Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
→ Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια
και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε αντικατάσταση
της υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για
o Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας είναι 6.000€ / προϊόν
o Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας είναι 2.000€ / προϊόν
o Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) είναι 2.000€
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4. Ψηφιακή Προβολή
με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ.
Αφορά αποκλειστικά σε:
 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα
και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη
ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο
στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:
o Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google,
facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες
o Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners,
o Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι 2.000 €
→ Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε:
o blog, προσωπικές ιστοσελίδες
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού
 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν
o Σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
o Σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
o Σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος - και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της
κατηγορίας 1 – είναι 12.000€.
→ Δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία 5.1 δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.
5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι
επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
o Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
o Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη
συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.


Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.000 €.

6 Μεταφορικά Μέσα
6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της
επιχείρησης
6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).
→ Η προμήθεια μεταφορικού μέσου της κατηγορίας 6.1 είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
o Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με
προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
o Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η
επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
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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.
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για:
o επιβατικά οχήματα
o μικτής χρήσης οχήματα
Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και
εκτελωνισμού.
Η μετατροπή επαγγελματικού και μικτής χρήσης οχήματος του σημείου 6.2 είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους
περιορισμούς:
o το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης
o το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η
επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:
o μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος άνω των 6 τόνων σε κινητήρα διπλού
καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 ευρώ
o μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 τόνους μέχρι και 6 τόνους) σε
κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 7.000 ευρώ
o μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος μέχρι και 3,5 τόνους σε
κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 3.500 ευρώ
o μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου
βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 2.000 ευρώ
o μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος άνω των 2.500cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου
βενζίνης για οχήματα μέχρι 3.500 ευρώ.
o

→
→
→
→

→

7.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
με την χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ.
→ Οι δαπάνες προσωπικού της κατηγορίας 7 είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:
o Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή
εργασία).
o Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως
κλάσματα ΕΜΕ.
o Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
o Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του
επιλέξιμου ορίου.
o 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.
o Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της
πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν
o 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.
o 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.
o 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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