
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ

Νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται έως το Μάιο από το υπουργείο Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό έχει να ενισχύσει με ποσοστό από 40 έως

60% επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου και του Τουρισμού.

Δικαιούχοι

Η διαφοροποίηση του προγράμματος είναι ότι η κάθε περιφέρεια χωριστά θα επιλέξει ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες

επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν. Ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές θα περιλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις που είτε

δραστηριοποιούνται στον κλάδο για πάνω από δυο έτη είτε είναι νέες.

Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Μηχανολογικό εξοπλισμό

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα Αυτοματοποίησης

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

Προβολή και Προώθηση

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να κυμανθεί από:

30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο της Μεταποίησης

30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού

30.000 έως 80.000€ για τον κλάδο του Εμπορίου.

Ποσοστά επιδότησης

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος 50 έως 60%

Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Κρήτη, Πελοπόννησος και Β. Αιγαίο 40 έως 50%

Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ν. Αιγαίο 40 έως 50%

Προθεσμίες Υποβολής



Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαΐου.

Τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κονδύλια του ΕΣΠΑ πρόκειται να προκηρυχτούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην

αγορά έως το τέλος Μαρτίου.

Όπως ανάφερε σε δηλώσεις της η αρμόδια ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ Γεωργία Ζεμπελιάδου, στόχος των προγραμμάτων είναι να παραμείνουν συνεχώς ανοικτά.

"Όποιος θέλει να κάνει μία νέα επένδυση θα απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα και στις τράπεζες μέσω των οποίων ένα μέρος τους θα προωθείται στην αγορά,

ενώ αν το ποσό εξαντληθεί αναζητούνται κεφάλαια του ΕΣΠΑ για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός", δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να συνδυάσουν επιδοτήσεις με δάνεια και εγγυήσεις ώστε να μην χρειάζεται πλέον ο ιδιώτης να βάλει την ιδία συμμετοχή

(την οποία πλέον συνήθως δεν έχει): 

Θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ στην ΕΤΕπ για να δώσει με τη σειρά της ποσό τουλάχιστο διπλάσιο ως δάνειο σε εμπορικές τράπεζες. Αυτές

με τη σειρά τους θα δανείσουν ιδιώτες και για κεφάλαια κίνησης (που θα είναι όμως αναγκαία για επενδυτικά έργα).

Ακόμη 500 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις) μέρους του κόστους έργων ανά την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους περιφερειάρχες.

Θα αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες, με έμφαση στην μεταποίηση, τον τουρισμό και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει

για τους νέους άνεργους. 

Προωθούνται και δύο υποστηρικτικά προϊόντα. Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις τράπεζες έως το τέλος Μαρτίου για εγγυήσεις δανείων που οι ίδιες

θα πρέπει να δώσουν σε δικαιούχους του ΕΣΠΑ. Παράλληλα με ανάλογο ποσό θα καλύπτονται δικαιούχοι που θα χρειαστούν έκδοση εγγυητικής επιστολής

προκειμένου με δάνειο να καλύψουν την ιδία συμμετοχή.

Εκσυγχρονισμός Xερσαίων Eμπορευματικών Oδικών Mεταφορών

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών", το οποίο αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων

επενδύσεων το οποίο αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον ομώνυμο τομέα με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €, για επενδύσεις έως 180.000€ και

ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχοι

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών μπορούν να ενισχυθούν με επιδότηση έως 70%:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις (άρθρο 2 του Ν. 3887/2010) που έχουν αρχίσει δραστηριότητα πριν την

30/9/2010

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έπειτα από την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 (30/9/2010), με νομική μορφή

Α.Ε. ή ΕΠΕ

Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν υπό τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, που έχουν

δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές

μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών αφορούν:

Α. Δαπάνες σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis

Κτιριακές δαπάνες (ανέγερση/διαμόρφωση χώρων συνεργείων, στάθμευσης οχημάτων, αποθήκευσης & συντήρησης)

Αγορά οικοπέδου



Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (Μετασκευή οχήματος, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλισμός συνεργείου κλπ)

Αγορά εξοπλισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων (αποκλειστικά και μόνο για χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)

Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας

Λογισμικά συστήματα

Αγορά τεχνογνωσίας

Δαπάνες για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα ή ενοικίαση οικοπέδου εκτός ΒΙΠΕ για ένα έτος

Άυλες δαπάνες (εκπόνηση μελετών, συστήματα διασφάλισης ποιότητας κλπ)

Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, κατασκευή ιστοσελίδας, e-marketplaces)

B. Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό

Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό

προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση*)

Λειτουργικά έξοδα (μόνο για της νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού (για περίοδο 1 έτους) *Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες

που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι

ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου.

Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ)αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Deminimis aid) θα

επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000

€

Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα

14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της

συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός

Στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000.

έως €180.000, ενώ η ελάχιστη ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20%.

Προθεσμίες Υποβολής

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 02/04/2012 (παράταση). Η

διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης

Προκηρύχθηκε με το ΦΕΚ 3215 Β'/30-12-2011 το πρόγραμμα που αφορά την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων

"Συνέργειας & Δικτύωσης" - clustering του Επενδυτικού Νόμου 3908/11. Πρόκειται συγκεκριμένα για την προκήρυξη Ειδικού Επενδυτικού Σχεδίου

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3908/2011. Αφορά σε επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας - δικτύωσης τα οποία λειτουργούν

κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό μορφή κοινοπραξίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπορική εταιρία μετά την

έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στην κατηγορία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων "Συνέργειας & Δικτύωσης" είναι οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν επενδυτικά σχέδια, μέσω

σχήματος συνέργειας και δικτύωσης, τα οποία θα αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων - κοινών δράσεων. Οι δράσεις αυτές μεμονωμένες ή

συνδυαστικά θα πρέπει να:

αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή



αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση ή

συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της

οικονομίας που ενισχύονται από τον Νόμο 3908/2011 (π.χ. βιοτεχνίες, ΑΠΕ, Ξενοδοχεία, logistics, θερμοκήπια κα). Επίσης, μπορούν να

δραστηριοποιούνται και σε επιπλέον τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του ΦΕΚ 3215/30-12-2011 και ενδεικτικά είναι: παραγωγή ενέργειας

από Φωτοβολταϊκά συστήματα, εμπόριο, υπηρεσίες εστίασης, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες κλπ..

Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης και από 5

τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας,

στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν

με ποσοστό έως 20% ημιεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ως 10%

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ( πχ Επιμελητήρια, Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών κ.α.)

Δράσεις - Δαπάνες

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης,

δικτύων διανομής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή

πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά..

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων

των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας - δικτύωσης.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό καθώς επίσης και κατηγορίες άυλων δαπανών όπως

το κόστος για συμμετοχή σε εκθέσεις.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτικών σχεδίων δεν προβλέπεται η ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με

επιχορήγηση ή/και leasing.

Τα ποσοστά επιχορήγησης ή /και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είναι όμοια με τα ποσοστά ενίσχυσης όπως αυτά αναφέρονται στον Ν.3908/2011 και

μπορούν να φτάσουν έως το 50% του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου. Οι άυλες δαπάνες αφορούν μόνο ΜΜΕ και υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς.

Προϋπολογισμός

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός υποβολής είναι οι 200.000 ευρώ και ο μέγιστος τα 20.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής και του εξωτερικού δανεισμού μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 25% του επιλέξιμου/ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού

σχεδίου.

Ημερομηνίας Υποβολής

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς που αναφέρεται μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 30-01-2012 έως 30-

03-2012.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει στα 3 έτη με δυνατότητα παράτασης έως 1 έτος και εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον

το 50% του επενδυτικού σχεδίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής η οποία ανέρχεται στο 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης.

Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης

Νέο πρόγραμμα μηδενικών εκπομπών και ενεργειακής κατανάλωσης για τις πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες προκηρύχτηκε από το ΥΠΕΚΑ και το

ΚΑΠΕ. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία πρωτοπόρων οικονομιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών απομονωμένων «κοινοτήτων», τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την ενίσχυση των διαφόρων μορφών τουρισμού, την εξοικείωση των



πολιτών και εργαζομένων με πρακτικές πράσινης ανάπτυξης, με άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών αλλά και στόχο τη συγκράτηση και την αύξηση του

παραγωγικού πληθυσμού.

 

Δικαιούχοι

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού) που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Για την περίπτωση της Αγροτικής Κοινότητας ο πληθυσμός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους και η πυκνότητα του πληθυσμού θα

πρέπει να είναι κάτω από 150 κατοίκους ανά km2 σε δεδομένη περιοχή NUTS III.

Για την περίπτωση της Νησιωτικής Κοινότητας ο πληθυσμός τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους.

Δράσεις - Δαπάνες

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτήρια

Πράσινες μεταφορές-Ηλεκτροκίνηση με χρήση ΑΠΕ

Αποθήκευση περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ-Χρήση τεχνολογιών έξυπνου δικτύου

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις

Διαχείριση υδατικών πόρων-Αφαλάτωση με ΑΠΕ

Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση, βιοαέριο κ.λπ.

Ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας

Ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ

Δράσεις Εκπαίδευσης, Διάδοσης, Δικτύωσης και Ενημέρωσης

Ποσοστά Ενίσχυσης

100%

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργων

36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Προϋπολογισμός

Συνολικά το πρόγραμμα θα διαθέσει κεφάλαια 50.000.000 ευρώ. 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πράξη δικαιούχου δεν μπορεί να είναι κατώτερος από 2.000.000 ευρώ και δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των

20.000.000 ευρώ.

Ημερομηνίας Υποβολής

Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν τις προστάσεις τους από 5/3/2012 έως 25/06/2012

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

mailto:info@suschem.gr
http://www.sustchem.gr/

	Local Disk
	Untitled Document


