
Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ- ποσοστό έως 60%

Το αναμενόμενο πρόγραμμα επιχορήγησης θα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50.000.000 € και
προσωπικό έως 250 άτομα) που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (δυνατότητα αύξησης δυναμικότητας σε κλίνες)
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποιές Επιχειρήσεις Επιχορηγούνται:

Υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου & Υπηρεσιών, Μεταποίησης, Τουρισμού.
Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά και θα δραστηριοποιηθούν στους κλάδους του Εμπορίου & Υπηρεσιών,
Μεταποίησης, Τουρισμού.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων:

Μεταποίηση και Τουρισμός: από 30.000 € έως 300.000 €
Εμπόριο & Υπηρεσίες: από 30.000 € έως 100.000 €

Δυνατότητα Προκαταβολής έως και 60%!

Το ποσοστό της επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί για:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες (μετά από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης):

Ανέγερση, Ανακαίνιση, Διαμόρφωση, Εκσυγχρονισμός Χώρων και Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (ηλεκτρ/κες,
υδραυλικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, συστήματα ασφαλείας, κλπ)
Δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Εξοπλισμός και Μηχανήματα, Συστήματα Αυτοματοποίησης (μηχανήματα παραγωγής, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα,
κλαρκ, κλπ)
Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας (συστήματα μηχανογράφησης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα,
κατασκευή ιστοσελίδας e-business κλπ)
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας (κλιματιστικά, ενεργειακά κουφώματα,
εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης κλπ)
Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, 14001, 22000 κλπ)
Δαπάνες Προώθησης και Προβολής (συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικά έντυπα, επιγραφές
καταστημάτων, κατασκευή site, κλπ)
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
Υπηρεσίες Συμβούλων



Αναμένεται προκήρυξη του προγράμματος και ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

 

Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT 4

GROWTH – έως 80% επιδότηση

Σκοπός του προγράμματος ICT4GROWTH είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως

η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε

τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας κλπ.).

Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).

Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

Μεταφορές.

Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή

συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Επιχειρήσεις

του εξωτερικού μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε σύμπραξη.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική

πρόταση για χρηματοδότηση.

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνετε:

από 300.000€ έως 5.000.000€ (Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια) και

από 5.000.000€ έως 20.000.000€ (Σημαντικού Εύρους επενδυτικά σχέδια).

Η Δημόσια Χρηματοδότηση δύναται να είναι από 15% έως 80%, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της

επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται.

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής

επιστολής.

Επιδοτούμενες ενέργειες

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το

αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα:



1. Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (R & D Stage).

2. Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν

επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη

2. Δαπάνες προς συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες

3. Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

4. Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

5. Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας

6. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια

κλπ.

7. Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.

8. Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (κτιριακά, εξοπλισμός)

9. Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού (λογισμικό, αγορά αδειών, μελέτες κλπ)

10. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις

Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.

Αναμένεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τον Α' Κύκλο

 

Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια"

Με την παρούσα πρόσκληση ενισχύονται επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την:

1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

3. Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες (που δεν έχουν μια πλήρη διαχειριστική χρήση ή έχουν κάνει έναρξη πριν την

υποβολή της πρότασης) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές

Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της

υδατοκαλλιέργειας, και ειδικότερα:

οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επιχειρήσεων

με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο

κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισο-λογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά

απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω περιορισμοί για τις επιχειρήσεις, όταν ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης

αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στην κατηγορία «απομακρυσμένα ελληνικά νησιά».

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000 ΕΥΡΩ έως 2.500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 1.200.000

ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.



Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και

τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα:

Μέγεθος επιχείρησης
Ποσοστό

επιχορήγησης
Τόπος επένδυσης

Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

60%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

40%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

60% Στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.

Μεγάλες επιχειρήσεις

30%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

20%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν μέσω του προγράμματος πρέπει να αφορούν τα εξής:

Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι ποσοστού 10% επί του

συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες

για την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

Αγορά ακινήτων όπως κτίρια και γήπεδα(ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), εφόσον η αγορά συνδέεται άμεσα με τους στόχους του έργου

Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

Εργασίες διαμόρφωσης έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, πλην των εργασιών που

πραγματοποιούνται σε αυτόν, αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου), μέγιστου ύψους 100.000€ και σε

κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς3, έως 10% του

προϋπολογισμού του έργου

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων της μονάδας



Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών) και εξοπλισμού

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης-λογισμικού, καθώς και λογισμικού

αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορικών μέσων (μεταφορικών και χερσαίων, εφόσον η ηλικία τους ξεπερνά τα 5 έτη, ή αγορά

καινούριων

Τονίζεται πως στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχορηγούνται επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/01/2007 μέχρι και

σήμερα εφόσον αποδεικνύεται η εξόφληση τους.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 31/07/2012

 

Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Με την παρούσα πρόσκληση ενισχύονται επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

με στόχο την:

1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.

2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

3. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

4. Βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής διαδικασίας

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες (που δεν έχουν μια πλήρη διαχειριστική χρήση ή έχουν κάνει έναρξη πριν την

υποβολή της πρότασης) Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού

νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, δημοτικές Επιχειρήσεις), που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, και ειδικότερα:

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο

τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000 ΕΥΡΩ έως 5.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 1.500.000

ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και

τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα:

Μέγεθος επιχείρησης
Ποσοστό

επιχορήγησης
Τόπος επένδυσης

50%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,



Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

45%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

60% Στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.

Μεγάλες επιχειρήσεις

30%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

20%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Αγορά οικοπέδου, μέχρι 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, και νέων αποθηκευτικών

ή ψυκτικών χώρων

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, μέσων μεταφοράς, εργαστηριακού εξοπλισμού

Εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων

Προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης

Επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου) - Μέχρι το 5% του συνολικού

επιλέξιμου κόστους της πράξης, με ανώτερο κόστος 100.000€

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση του

επενδυτικού σχεδίου, είναι διάρκειας έως 5 ετών και με τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του παγίου περιέρχεται στον Δικαιούχο.

Τονίζεται πως στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχορηγούνται επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/01/2007 μέχρι και

σήμερα εφόσον αποδεικνύεται η εξόφληση τους.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 31/07/2012

 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2012-2014

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από κοινού εκτέλεσης

έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων



από την Ελλάδα ή το Ισραήλ.

Η συνεργασία θα είναι ανοιχτή σε επιστημονικά θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη συνεργασία μεταξύ

τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε

θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί

να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης χώρας.

Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα

δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.

Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας έργα Ε&ΤΑ πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

ισορροπημένη συμμετοχή των συνεργαζομένων φορέων (αριθμό συμμετεχόντων και προϋπολογισμό),

προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες, αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. €. Για κάθε πρόταση:

Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και

δε θα υπερβαίνει τις 400.000 € ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές

επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος

της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)

Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Ισραήλ αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και

Απασχόλησης του Ισραήλ και θα είναι ανάλογη της ελληνικής.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):

δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας

κατάστασης και τεχνογνωσίας

δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο που

διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση.

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.

Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά συμφωνηθέντες

τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.

Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Δράσεις από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.

Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη του προγράμματος

 



Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ - Αναμένεται η προδημοσίευση του προγράμματος

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας

Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-

2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια –

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων

μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής

για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα,

περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών

σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να

διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης

του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα

μπορούν να λάβουν μέρος:

1. Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες

επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές

επιχειρήσεις.

3. Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη

επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ο συνολικός προϋπολογισμός και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον

Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, ειδικότερα:

Αντικείμενο Επενδυτικών

Σχεδίων

Ποσοστό

επιχορήγησης
Προϋπολογισμός Έργου Τόπος επένδυσης

Α. Επενδυτικά σχέδια τα
οποία αποσκοπούν στην

ενίσχυση του εξωστρεφούς
προσανατολισμού των

επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων
περιορισμένης έκτασης

μεταποιητικών ενεργειών

50% 35.000 – 100.000€
Για ολόκληρη την

Επικράτεια

Β. Επενδυτικά σχέδια τα
οποία αποσκοπούν στην

ενίσχυση της εξωστρεφούς



εικόνας και δραστηριότητας
της επιχείρησης σε

συνδυασμό με ενέργειες
όπως:

Παραγωγή και

προώθηση νέων ή

διαφοροποιημένων

προϊόντων ή και

υπηρεσιών.

Εξυπηρέτηση

υποχρεώσεων

επιχειρηματικής

υπεργολαβίας.

Ανάπτυξη νέων

δραστηριοτήτων /

προϊόντων / υπηρεσιών.

Διαφοροποίηση της

παραγωγικής βάσης της

επιχείρησης.

Ανάπτυξη

δραστηριοτήτων

πράσινης

επιχειρηματικότητας ή

δραστηριοτήτων

ανακύκλωσης.

Εισαγωγή νέων

τεχνολογιών,

πρωτοτυπιών και

καινοτομιών

(τεχνολογικών και μη

τεχνολογικών) στην

παραγωγική διαδικασία

Από 15% έως

50%, ανάλογα

με τον Χάρτη

Περιφερειακών

Ενισχύσεων για

τις δαπάνες

που υπάγονται

στον Γενικό

Απαλλακτικό

Κανονισμό

(ΓΑΚ)και 50%

για τις δαπάνες

που υπάγονται

στον De

Minimis

50.000 - 650.000€
Για ολόκληρη την

Επικράτεια

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε



ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)

Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου

Λειτουργικές Ενέργειες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης

ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Αναμένεται άμεσα η προδημοσίευση του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σε συνεργασία με ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν υπογράψει τις σχετικές

συμβάσεις-πλαίσιο (Marfin και Πειραιώς) από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια -

ΟΑΕΠ».

Με το πρόγραμμα αυτό, που αποτελεί πάγιο αίτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, προσφέρεται μία τονωτική ένεση ζεστού χρήματος

στην πραγματική οικονομία, ουσιαστική στήριξη στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, και παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η

ευελιξία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του

ποσού των € 200.000 και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες

εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ.

Οι εξαγωγείς μπορούν, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011, να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ενταχθούν στο

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Κατόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους,

μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες Τράπεζες ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως € 200.000,

χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

"Επιχειρηματικότητα" - Ευνοϊκά δάνεια για νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού

εργαλείου JEREMIE

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,

Α.Ε.), οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απασχολούν λιγότερο από 50

εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Σκοπός του Δανείου

1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

2. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,

εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.



Ποσό Δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως 250.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας

δανείου.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 2,5%,

ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50%

παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το μέγιστο τελικό επιτόκιο ανέρχεται σε:

3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια

3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 250.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 31/12/2012 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

"Microfinance (Μικροδάνεια)" - Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

Σκοπός

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων

έως 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής (ατομικές,

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005.

Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους,

σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 2 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Σκοπός του Δανείου

1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

2. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,

εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ποσό Δανείου



Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 5.000€ έως 25.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως

5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50%

παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 31/8/2012 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

"Επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)" - Ευνοϊκά δάνεια για Επιχειρήσεις μέσω του

χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

To JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT-Information Communication Technologies) είναι χρηματοπιστωτικό προϊόν στα

πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT – Information and Communication Technologies).

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες),

κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους:

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT

Όλους τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας –πλην εξαιρέσεων– εφόσον θα επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή

συνδεδεμένη επιχείρηση)

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του Δανείου

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ICT, ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης,

απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ.) και

αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών,

υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.



Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών εξοπλισμού παγίων

πληροφορικής.

Ποσό Δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 έως 500.000 ευρώ.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος η οποία ανέρχεται έως 1/3 της συνολικής διάρκειας του

δανείου

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 4,00

εκατοστιαίων μονάδων ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου,

καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 30/10/2013 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

Εξοικονομώ ΙΙ για Δημόσια Κτίρια

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν

καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Καταναλωτή.

Επιλέξιμοι Φορείς/Δυνητικοί Δικαιούχοι

Ενώσεις Καταναλωτών ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην

περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών), η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του

φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση που οι

ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν την δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να

πληρούται στο πρόσωπο αυτό.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιμης κατανάλωσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση με την καταναλωτική

συμπεριφορά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωμάτων ομάδων πληθυσμού (όπως ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, μονογονεϊκή

οικογένεια κ.α.) υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτών.



Ενέργειες νομικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς και

υποστήριξης τους στην εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών

προσώπων.

Προϋπολογισμός έργου:

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης δύναται να ανέρχεται έως τις 40.000 €. Στις περιπτώσεις συνεργασίας/σύμπραξης δύο ή

περισσοτέρων Ενώσεων Καταναλωτών, το ποσό του προϋπολογισμού θα προσαυξάνεται έως και 40.000 € για τη συμμετοχή κάθε επιπλέον

Ένωσης, και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 €.

Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις στη Δράση, εκ των οποίων μία (1) ως αποκλειστικός δικαιούχος και μία

(1) σε συνέργεια με άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των Πράξεων και το

φυσικό αντικείμενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.

Επισημαίνεται ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται όσον αφορά τη χωροθέτησή τους είτε σε μία ή περισσότερες περιφέρειες από τις οκτώ του

Στόχου 1 (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά), είτε στην

Περιφέρεια Αττικής, είτε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είτε στο Νότιο Αιγαίο, είτε στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ενός έργου και έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να είναι η ημερομηνία υποβολής της Πράξης, ήτοι

29/02/2012.

Καταλυτική προθεσμία υποβολής προτάσεων 31/12/2012

http://www.antagonistikotita.gr

Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών

κτιριακών υποδομών (κολυμβητικών δεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ) μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω της δράσης.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος:

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Επιλέξιμοι Φορείς

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ι. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές:

1. 1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Προσθήκη θερμομόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισμού, δώματος, στέγης, δαπέδου, τοιχοποιίας).

Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωμάτων με

σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή με υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας:

ανακλαστικών, low- e, κλπ)

Χρήση ειδικών επιχρισμάτων (ψυχρών υλικών) σε οροφές και όψεις

http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=241


Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων

Φυσικός/Νυχτερινός Αερισμός

Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων

1. 2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιστάθμισης στον καυστήρα-λέβητα σε

συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων.

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού

Αναβάθμιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες

Μηχανικός αερισμός (free cooling)

Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων (θερμικά ηλιακά συστήματα, αβαθής γεωθερμία κλπ.)

1. 3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Φυσικός φωτισμός

Τεχνητός φωτισμός

1. 4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με προβλεπόμενες ενέργειες:

Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακά- των λειτουργικών στοιχείων

και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε

κτίρια (BEMS))

Σύστημα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό

1. 5. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/λοιπών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη

θερμικών φορτίων, αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού, κάλυμμα πισίνας κλπ.)

Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων κλπ

ΙΙ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου.

Τεχνικές Μελέτες/προμελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρμογής και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ

μετά την απόφαση ένταξης της πράξης).

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (αν απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας)

Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (πριν την έναρξη και μετά την

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)

Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι, κ.λ.π).

Προϋπολογισμός έργου:

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:

για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ

Οι ανωτέρω πληθυσμοί αφορούν στον πληθυσμό των Δήμων μη συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων που



χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι».

Οι πράξεις που θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν θα συγχρηματοδοτηθούν κατά 70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 30% από ίδια

συμμετοχή των Δήμων.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 30/06/2012

Οι πρώτες προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν πρώτες: Θα επιλεγούν οι πρώτες επιλέξιμες προτάσεις με τη διαδικασία

της άμεσης αξιολόγησης!

Προσκλήσεις για προγράμματα Leader

Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών

επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την

ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π. Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ (προσέγγιση Leader) από τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες

ενώ αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ - 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΛΗΞΗ 22/06/2012

Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική

δραστηριότητα

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 600.000 ευρώ και έως 40 κλίνες. Για τις

λοιπές επιχειρήσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως 300.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 60% ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ανέγερση/Επέκταση/Διαμόρφωση κτιρίων & χώρων

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Δαπάνες προβολής και προώθησης

Δαπάνες Μελέτης - Εγκατάστασης Συστημάτων Ποιότητας και Πιστοποίησης

Αμοιβές συμβούλων

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 35 ετών

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι



πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην
αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν
προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, και δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική Επικράτεια και δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση θα
διαρκέσει 24 μήνες. Ειδικότερα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24
ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους). Θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο
πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Στο πρόγραμμα
δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 06/06/2012 έως και την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
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Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
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Ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ- ποσοστό έως 60%

Το αναμενόμενο πρόγραμμα επιχορήγησης θα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50.000.000 € και
προσωπικό έως 250 άτομα) που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (δυνατότητα αύξησης δυναμικότητας σε κλίνες)
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποιές Επιχειρήσεις Επιχορηγούνται:

Υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου & Υπηρεσιών, Μεταποίησης, Τουρισμού.
Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά και θα δραστηριοποιηθούν στους κλάδους του Εμπορίου & Υπηρεσιών,
Μεταποίησης, Τουρισμού.

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων:

Μεταποίηση και Τουρισμός: από 30.000 € έως 300.000 €
Εμπόριο & Υπηρεσίες: από 30.000 € έως 100.000 €

Δυνατότητα Προκαταβολής έως και 60% !

Το ποσοστό της επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί για:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες (μετά από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης):

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


Ανέγερση, Ανακαίνιση, Διαμόρφωση, Εκσυγχρονισμός Χώρων και Εγκαταστάσεων, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (ηλεκτρ/κες,
υδραυλικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, συστήματα ασφαλείας, κλπ)
Δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Εξοπλισμός και Μηχανήματα, Συστήματα Αυτοματοποίησης (μηχανήματα παραγωγής, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα,
κλαρκ, κλπ)
Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας (συστήματα μηχανογράφησης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα,
κατασκευή ιστοσελίδας e-business κλπ)
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας (κλιματιστικά, ενεργειακά κουφώματα,
εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης κλπ)
Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, 14001, 22000 κλπ)
Δαπάνες Προώθησης και Προβολής (συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικά έντυπα, επιγραφές
καταστημάτων, κατασκευή site, κλπ)
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
Υπηρεσίες Συμβούλων

Αναμένεται προκήρυξη του προγράμματος και ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

 

Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT 4

GROWTH – έως 80% επιδότηση

Σκοπός του προγράμματος ICT4GROWTH είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως

η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε

τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας κλπ.).

Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).

Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

Μεταφορές.

Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή

συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Επιχειρήσεις

του εξωτερικού μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε σύμπραξη.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) επενδυτική

πρόταση για χρηματοδότηση.

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνετε:

από 300.000€ έως 5.000.000€ (Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια) και



από 5.000.000€ έως 20.000.000€ (Σημαντικού Εύρους επενδυτικά σχέδια).

Η Δημόσια Χρηματοδότηση δύναται να είναι από 15% έως 80%, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης, της Περιφέρειας της

επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της Φάσης η οποία υλοποιείται.

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης, αμέσως μετά την έγκριση με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής

επιστολής.

Επιδοτούμενες ενέργειες

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το

αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (R & D Stage).

2. Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων / υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν

επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη

2. Δαπάνες προς συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες

3. Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

4. Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

5. Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας

6. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια

κλπ.

7. Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.

8. Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (κτιριακά, εξοπλισμός)

9. Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού (λογισμικό, αγορά αδειών, μελέτες κλπ)

10. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις

Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.

Αναμένεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τον Α' Κύκλο

 

Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια"

Με την παρούσα πρόσκληση ενισχύονται επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την:

1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

3. Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες (που δεν έχουν μια πλήρη διαχειριστική χρήση ή έχουν κάνει έναρξη πριν την

υποβολή της πρότασης) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές

Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της

υδατοκαλλιέργειας, και ειδικότερα:



οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επιχειρήσεων

με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο

κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισο-λογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά

απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω περιορισμοί για τις επιχειρήσεις, όταν ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης

αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στην κατηγορία «απομακρυσμένα ελληνικά νησιά».

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000 ΕΥΡΩ έως 2.500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 1.200.000

ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και

τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα:

Μέγεθος επιχείρησης
Ποσοστό

επιχορήγησης
Τόπος επένδυσης

Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

60%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

40%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

60% Στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.

Μεγάλες επιχειρήσεις

30%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

20%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν μέσω του προγράμματος πρέπει να αφορούν τα εξής:

Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι ποσοστού 10% επί του

συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).



Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες

για την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

Αγορά ακινήτων όπως κτίρια και γήπεδα(ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), εφόσον η αγορά συνδέεται άμεσα με τους στόχους του έργου

Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

Εργασίες διαμόρφωσης έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, πλην των εργασιών που

πραγματοποιούνται σε αυτόν, αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου), μέγιστου ύψους 100.000€ και σε

κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά μέσα μεταφοράς3, έως 10% του

προϋπολογισμού του έργου

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων της μονάδας

Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών) και εξοπλισμού

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης-λογισμικού, καθώς και λογισμικού

αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορικών μέσων (μεταφορικών και χερσαίων, εφόσον η ηλικία τους ξεπερνά τα 5 έτη, ή αγορά

καινούριων

Τονίζεται πως στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχορηγούνται επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/01/2007 μέχρι και

σήμερα εφόσον αποδεικνύεται η εξόφληση τους.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 31/07/2012

 

Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Με την παρούσα πρόσκληση ενισχύονται επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

με στόχο την:

1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.

2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

3. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

4. Βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής διαδικασίας

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και νεοσύστατες (που δεν έχουν μια πλήρη διαχειριστική χρήση ή έχουν κάνει έναρξη πριν την

υποβολή της πρότασης) Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού

νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, δημοτικές Επιχειρήσεις), που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, και ειδικότερα:

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο

τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000 ΕΥΡΩ έως 5.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και έως 1.500.000

ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.



Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και

τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ειδικότερα:

Μέγεθος επιχείρησης
Ποσοστό

επιχορήγησης
Τόπος επένδυσης

Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

50%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

45%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

60% Στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.

Μεγάλες επιχειρήσεις

30%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου,

Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

Πελοποννήσου.

20%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αττικής,

Νοτίου Αιγαίου.

Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Αγορά οικοπέδου, μέχρι 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, και νέων αποθηκευτικών

ή ψυκτικών χώρων

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, μέσων μεταφοράς, εργαστηριακού εξοπλισμού

Εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων

Προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης

Επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου) - Μέχρι το 5% του συνολικού

επιλέξιμου κόστους της πράξης, με ανώτερο κόστος 100.000€

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση του



επενδυτικού σχεδίου, είναι διάρκειας έως 5 ετών και με τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του παγίου περιέρχεται στον Δικαιούχο.

Τονίζεται πως στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχορηγούνται επιλέξιμες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 01/01/2007 μέχρι και

σήμερα εφόσον αποδεικνύεται η εξόφληση τους.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 31/07/2012

 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2012-2014

Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από κοινού εκτέλεσης

έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και Ερευνητικών καιΤεχνολογικών φορέων

από την Ελλάδα ή το Ισραήλ.

Η συνεργασία θα είναι ανοιχτή σε επιστημονικά θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη συνεργασία μεταξύ

τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε

θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).

Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί

να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης χώρας.

Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα

δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.

Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας έργα Ε&ΤΑ πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

ισορροπημένη συμμετοχή των συνεργαζομένων φορέων (αριθμό συμμετεχόντων και προϋπολογισμό),

προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες, αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. €. Για κάθε πρόταση:

Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και

δε θα υπερβαίνει τις 400.000 € ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές

επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος

της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)

Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Ισραήλ αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και

Απασχόλησης του Ισραήλ και θα είναι ανάλογη της ελληνικής.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):

δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας

κατάστασης και τεχνογνωσίας

δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο που



διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση.

Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης.

Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά συμφωνηθέντες

τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ.

Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών.

Δράσεις από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.

Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη του προγράμματος

 

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ - Αναμένεται η προδημοσίευση του προγράμματος

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας

Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-

2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια –

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων

μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής

για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα,

περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών

σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να

διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης

του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα

μπορούν να λάβουν μέρος:

1. Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες

επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές

επιχειρήσεις.

3. Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη

επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Επιχορηγούμενο ποσό και ποσοστό

Ο συνολικός προϋπολογισμός και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον

Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, ειδικότερα:

Αντικείμενο Επενδυτικών

Σχεδίων

Ποσοστό

επιχορήγησης
Προϋπολογισμός Έργου Τόπος επένδυσης

Α. Επενδυτικά σχέδια τα



οποία αποσκοπούν στην
ενίσχυση του εξωστρεφούς

προσανατολισμού των
επιχειρήσεων

συμπεριλαμβανομένων
περιορισμένης έκτασης

μεταποιητικών ενεργειών

50% 35.000 – 100.000€
Για ολόκληρη την

Επικράτεια

Β. Επενδυτικά σχέδια τα
οποία αποσκοπούν στην

ενίσχυση της εξωστρεφούς
εικόνας και δραστηριότητας

της επιχείρησης σε
συνδυασμό με ενέργειες

όπως:

Παραγωγή και

προώθηση νέων ή

διαφοροποιημένων

προϊόντων ή και

υπηρεσιών.

Εξυπηρέτηση

υποχρεώσεων

επιχειρηματικής

υπεργολαβίας.

Ανάπτυξη νέων

δραστηριοτήτων /

προϊόντων / υπηρεσιών.

Διαφοροποίηση της

παραγωγικής βάσης της

επιχείρησης.

Ανάπτυξη

δραστηριοτήτων

πράσινης

επιχειρηματικότητας ή

δραστηριοτήτων

ανακύκλωσης.

Εισαγωγή νέων

τεχνολογιών,

πρωτοτυπιών και

καινοτομιών

(τεχνολογικών και μη

τεχνολογικών) στην

παραγωγική διαδικασία

Από 15% έως

50%, ανάλογα

με τον Χάρτη

Περιφερειακών

Ενισχύσεων για

τις δαπάνες

που υπάγονται

στον Γενικό

Απαλλακτικό

Κανονισμό

(ΓΑΚ)και 50%

για τις δαπάνες

που υπάγονται

στον De

Minimis

50.000 - 650.000€
Για ολόκληρη την

Επικράτεια



Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη του 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)

Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου

Λειτουργικές Ενέργειες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης

ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Αναμένεται άμεσα η προδημοσίευση του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σε συνεργασία με ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν υπογράψει τις σχετικές

συμβάσεις-πλαίσιο (Marfin και Πειραιώς) από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια -

ΟΑΕΠ».

Με το πρόγραμμα αυτό, που αποτελεί πάγιο αίτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, προσφέρεται μία τονωτική ένεση ζεστού χρήματος

στην πραγματική οικονομία, ουσιαστική στήριξη στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, και παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η

ευελιξία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του

ποσού των € 200.000 και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες

εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ.

Οι εξαγωγείς μπορούν, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011, να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ενταχθούν στο

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Κατόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους,

μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες Τράπεζες ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως € 200.000,

χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

"Επιχειρηματικότητα" - Ευνοϊκά δάνεια για νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού

εργαλείου JEREMIE

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,

Α.Ε.), οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:



Είναι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απασχολούν λιγότερο από 50

εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Σκοπός του Δανείου

1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

2. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,

εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ποσό Δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως 250.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας

δανείου.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 2,5%,

ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50%

παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το μέγιστο τελικό επιτόκιο ανέρχεται σε:

3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια

3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 250.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 31/12/2012 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

"Microfinance (Μικροδάνεια)" - Ευνοϊκά δάνεια για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

Σκοπός

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων

έως 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από την 1/1/2005.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής (ατομικές,

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1/1/2005.

Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους,



σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 2 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Σκοπός του Δανείου

1. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

2. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,

εξαιρουμένων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργικών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ποσό Δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 5.000€ έως 25.000€.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως

5,00%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50%

παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 31/8/2012 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

"Επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)" - Ευνοϊκά δάνεια για Επιχειρήσεις μέσω του

χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE

To JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT-Information Communication Technologies) είναι χρηματοπιστωτικό προϊόν στα

πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT – Information and Communication Technologies).

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες),

κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους:

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT

Όλους τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας –πλην εξαιρέσεων– εφόσον θα επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή

συνδεδεμένη επιχείρηση)



Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σκοπός του Δανείου

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ICT, ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης,

απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ.) και

αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών,

υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.

Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών εξοπλισμού παγίων

πληροφορικής.

Ποσό Δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 έως 500.000 ευρώ.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος η οποία ανέρχεται έως 1/3 της συνολικής διάρκειας του

δανείου

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 4,00

εκατοστιαίων μονάδων ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου,

καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μιας φορές στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που

θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 30/10/2013 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού

 

Εξοικονομώ ΙΙ για Δημόσια Κτίρια

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και να υλοποιηθούν

καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Καταναλωτή.

Επιλέξιμοι Φορείς/Δυνητικοί Δικαιούχοι

Ενώσεις Καταναλωτών ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην



περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων (Ενώσεων Καταναλωτών), η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του

φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση που οι

ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν την δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να

πληρούται στο πρόσωπο αυτό.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενέργειες υπέρ της προώθησης της βιώσιμης κατανάλωσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση με την καταναλωτική

συμπεριφορά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενέργειες υπέρ της προώθησης των δικαιωμάτων ομάδων πληθυσμού (όπως ΑΜΕΑ, νέοι, γυναίκες, πολύτεκνοι, μονογονεϊκή

οικογένεια κ.α.) υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτών.

Ενέργειες νομικής υποστήριξης, δικαστικής εκπροσώπησης και προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς και

υποστήριξης τους στην εφαρμογή του νόμου 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών

προσώπων.

Προϋπολογισμός έργου:

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης δύναται να ανέρχεται έως τις 40.000 €. Στις περιπτώσεις συνεργασίας/σύμπραξης δύο ή

περισσοτέρων Ενώσεων Καταναλωτών, το ποσό του προϋπολογισμού θα προσαυξάνεται έως και 40.000 € για τη συμμετοχή κάθε επιπλέον

Ένωσης, και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120.000 €.

Κάθε Ένωση Καταναλωτών δύναται να υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις στη Δράση, εκ των οποίων μία (1) ως αποκλειστικός δικαιούχος και μία

(1) σε συνέργεια με άλλη/άλλες Ένωση/Ενώσεις Καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των Πράξεων και το

φυσικό αντικείμενο έκαστης Πράξης να είναι διακριτό.

Επισημαίνεται ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται όσον αφορά τη χωροθέτησή τους είτε σε μία ή περισσότερες περιφέρειες από τις οκτώ του

Στόχου 1 (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά), είτε στην

Περιφέρεια Αττικής, είτε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είτε στο Νότιο Αιγαίο, είτε στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ενός έργου και έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να είναι η ημερομηνία υποβολής της Πράξης, ήτοι

29/02/2012.

Καταλυτική προθεσμία υποβολής προτάσεων 31/12/2012

http://www.antagonistikotita.gr

Ενίσχυση Σχεδίων Δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών

κτιριακών υποδομών (κολυμβητικών δεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ) μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω της δράσης.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος:

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Επιλέξιμοι Φορείς

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=241


Επιλέξιμες Δαπάνες

Ι. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές:

1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Προσθήκη θερμομόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισμού, δώματος, στέγης, δαπέδου, τοιχοποιίας).

Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων

κουφωμάτων με σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή με υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας,

ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ)

Χρήση ειδικών επιχρισμάτων (ψυχρών υλικών) σε οροφές και όψεις

Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων

Φυσικός/Νυχτερινός Αερισμός

Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων

2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιστάθμισης στον καυστήρα-λέβητα σε

συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων.

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού

Αναβάθμιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες

Μηχανικός αερισμός (free cooling)

Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων (θερμικά ηλιακά συστήματα, αβαθής γεωθερμία κλπ.)

3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, με προβλεπόμενες ενέργειες:

Φυσικός φωτισμός

Τεχνητός φωτισμός

4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με προβλεπόμενες ενέργειες:

Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακά- των λειτουργικών

στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων

διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))

Σύστημα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό

5. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/λοιπών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη

θερμικών φορτίων, αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού, κάλυμμα πισίνας κλπ.)

Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων κλπ

Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου.

Τεχνικές Μελέτες/προμελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρμογής και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα υποβληθούν από τους

ΟΤΑ μετά την απόφαση ένταξης της πράξης).

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (αν απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας)

Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (πριν την έναρξη και

μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)

Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι, κ.λ.π).

για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ

για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ

ΙΙ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:



Προϋπολογισμός έργου:

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:

Οι ανωτέρω πληθυσμοί αφορούν στον πληθυσμό των Δήμων μη συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων που

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι».

Οι πράξεις που θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν θα συγχρηματοδοτηθούν κατά 70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 30%

από ίδια συμμετοχή των Δήμων.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 30/06/2012

Οι πρώτες προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν πρώτες: Θα επιλεγούν οι πρώτες επιλέξιμες προτάσεις με τη

διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης!

Προσκλήσεις για προγράμματα Leader

Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών

επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την

ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.Μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε σχετική

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στον άξονα 4 του ΠΑΑ (προσέγγιση Leader) από τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες

ενώ αναμένονται σύντομα και οι ανακοινώσεις των υπολοίπων.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ - 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΛΗΞΗ 22/06/2012

Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική

δραστηριότητα

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 600.000 ευρώ και έως 40 κλίνες. Για τις

λοιπές επιχειρήσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως 300.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 60% ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ανέγερση/Επέκταση/Διαμόρφωση κτιρίων & χώρων

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Δαπάνες προβολής και προώθησης

Δαπάνες Μελέτης - Εγκατάστασης Συστημάτων Ποιότητας και Πιστοποίησης

Αμοιβές συμβούλων



Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 35 ετών

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι
πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην
αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν
προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, και δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική Επικράτεια και δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου 2008.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση θα
διαρκέσει 24 μήνες. Ειδικότερα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24
ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους). Θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο
πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Στο πρόγραμμα
δεν μπορούν να ενταχθούν άνεργοι που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 06/06/2012 έως και την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
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