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Επανεπενδύω στη Θεσσαλία:
Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και
καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Η ΔΡΑΣΗ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η Δράση αφορά σε δράσεις εκσυγχρονισμού υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης,
με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης

Δικαιούχοι, είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά
με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.,
Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.
4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).
Επιπρόσθετα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι
ακόλουθες:
 Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 Η υφιστάμενη επιχείρηση μέχρι τις 31/12/2018 να έχει κλεισμένες
τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν
υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της
για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους
δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Ο Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να
κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€

Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%
Έναρξη υποβολής προτάσεων από 16/5/2019 έως 30/8/2019
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να
διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία
ενεργητικού
1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
1.2 Μηχανήματα - εξοπλισμός

1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού

40%
100%
50% και σε κάθε περίπτωση
μέχρι 50.000€

1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της

100%

αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

5% και σε κάθε περίπτωση
μέχρι 15.000€

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε
εμπορικές εκθέσεις
3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται
στην Ελλάδα
3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται
στο εξωτερικό

20%

Ενισχύσεις Καινοτομίας
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό
κόστος νέου προσωπικού)

40%

20% , έως 30.000,00 €
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α) Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού :
Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν επενδύσεις σε
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:
 τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής
εγκατάστασης
 τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
 την πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση
 την απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από
εξωτερικούς συμβούλους /εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού
σχεδίου, μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτη έρευνας αγοράς. Δεν είναι
επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες.
γ) Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις:
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης
περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε έκθεση.
δ) Ενισχύσεις Καινοτομίας:
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:




Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά σε δαπάνες για την
απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με
την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών
δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο
δικαιούχος).
Δαπάνες
για
υπηρεσίες
καινοτομίας:
Στην
υποκατηγορία
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον
τομέα της καινοτομίας συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική
κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της
προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της
χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι
δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
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Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας είναι η παροχή
χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, χρήσης εργαστηρίου,
σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη
αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.
Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει
δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι
όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην
διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρήσεων και να μην περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης.
Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς
διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων
αποστάσεων.

ε) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού):
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου
Προσωπικού.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10.000.000€ (Δημόσια
ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη)
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