
ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2ος Κύκλος - Επιχορήγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπόψη: Γενικού, Οικονομικού Διευθυντή

Αξιότιμε κύριε,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το νέο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση -

Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες" του οποίου ο Οδηγός εφαρμογής δημοσιεύτηκε στις 02/05/2012 και αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των

προτάσεων από τις Υφιστάμενες και τις Νέες Επιχειρήσεις εντός του τρέχοντος μήνα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Απασχολούν από 0 έως 250 άτομα ως προσωπικό (εκφρασμένο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)

Εμφανίζουν μέσο όρο Πωλήσεων / Κύκλου Εργασιών (διετίας) μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ και μέχρι 50 εκατ. ευρώ

Λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες

Επιλέξιμες δαπάνες

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές-υδραυλικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, πλακάκια,

γυψοσανίδες, κλιματισμοί κ.λ.π.)

Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (εξοπλισμός παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.)

Προμήθεια λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού παραγωγής και αποθήκης (ράφια, κλάρκ, έπιπλα κ.λ.π.)

Προμήθεια ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, servers, εκτυπωτές, λογισμικό, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κ.λ.π.)

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών (π.χ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

Προμήθεια συστημάτων πυρόσβεσης-πυροπροστασίας

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (κάμερες, συναγερμοί κ.λ.π.)

Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO-HACCP κ.λ.π.)

Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης

Εισαγωγή εφαρμογών πληροφορικής στις επιχειρησιακές διαδικασίες (ERP, CRM κ.λ.π.)

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες προβολής και διαφήμισης (συμμετοχή σε εκθέσεις, λογότυπα, επιγραφές, διαφημιστικά έντυπα, ανάπτυξη web site κ.λ.π.)

Αμοιβές συμβούλων (διαχείριση της υλοποίησης έργου, μελέτες σκοπιμότητας, business & marketing plans, έρευνες αγοράς κ.λ.π.)

Σημειώνεται πως οι δαπάνες είναι επιλέξιμες αφού πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (συμφωνητικά συνεργασίας, δελτία

αποστολής, τιμολόγια, προκαταβολές, πληρωμές)

Προϋπολογισμός επένδυσης

http://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/356/ypaan_120502_Prodim_Mikromesaies_z.pdf


Κλάδοι Μεταποίησης & Τουρισμού: 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ

Κλάδοι Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών: 30.000 ευρώ έως 80.000 ευρώ

Ποσοστό επιχορήγησης

1. Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και

Νοτίου Αιγαίου:

50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα προσωπικό και μέχρι 10 εκατ. Κύκλο Εργασιών)

40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (50-250 άτομα προσωπικό και 10-50 εκατ. ευρώ Κύκλο Εργασιών

2. Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Η SUSTCHEM Engineering, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση επιδοτούμενων έργων. 

Για συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας ή περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 210 8252510 – 4 και στο email:

info@suschem.gr

SUSTCHEM Engineering
Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 - 8252510-14 - Fax: 210 - 8252575

email: info@suschem.gr - website: www.sustchem.gr
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