ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016
Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων,
θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, να µην

εµπίπτουν σε υποχρεωτικές επενδύσεις βάσει νοµοθεσίας και
συγκεκριµένα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΕΙ∆Η
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας
β. Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας
γ. ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή
υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
δ. Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε
επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται µε βάση το µέγεθος
του φορέα, ήτοι:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

β. για µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς στο ποσό των
250.000 ευρώ,
γ. για µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ,
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες
Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)
στο ποσό των 50.000 ευρώ.
∆ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν
υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης
εργασιών του επενδυτικού σχεδίουκαι έχουν µία από τις ακόλουθες
µορφές:
α. ατοµική επιχείρηση

∆ΙΚΑΙΟΥ ΧΟΙ

β. εµπορική εταιρεία
γ. συνεταιρισµός
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί
Συνεταιρισµοί

(ΑΣ),

Οµάδες

Παραγωγών

(ΟΠ),

Αγροτικές

Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)
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ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε
την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους,
εφόσον:
•

δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού

•

δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς
η προσφορά υπηρεσιών

•

δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους
για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων

•

υποχρεώσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως
είδος ενίσχυσης :
α. Φορολογική απαλλαγή
β. Επιχορήγηση
γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
δ. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης (δίνεται
αυτοτελώς και όχι σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης στο
100% των ποσοστών του πίνακα 1).
Σηµείωση:
Α) τα είδη α και γ δίνονται και συνδυαστικά (στο 100% των
ποσοστών του πίνακα 1)
Β) Η Επιχορήγηση δίνεται συνδυαστικά µε το α ή/και γ είδος µόνο
ΕΙ∆Η
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

αν η επιχείρηση εµπίπτει σε µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Είναι εξωστρεφείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις
• Είναι καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Καινοτόµες θεωρούνται
οι επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους
δαπανών, για ένα (1)τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
• Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε απορρόφηση είτε µε δηµιουργία
νέας εταιρείας, αποκλειοµένης ρητά της εξαγοράς. Οι ανεξάρτητες
ΜΜΕ θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22-6-2016.
• Είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή
τους (µε βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό
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τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου.
• Είναι

συνεταιρισµοί,

Κοινωνικές

Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις

(Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί
(ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
(ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α’ 78).
• Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται
σε

έναν

από

Επικοινωνίας

τους

(Τ.Π.Ε.)

κλάδους
και

Τεχνολογίας,

αγροδιατροφής,

Πληροφορικής,

ως

κύριο

κλάδο

δραστηριότητάς τους.
• Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη
αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
• Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο
υλοποιείται
(Β.Ε.ΠΕ.),

σε

Βιοµηχανικές

Επιχειρηµατικά

Επιχειρηµατικών
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.),

Πάρκων

Τεχνολογικά

και

Πάρκα

Επιχειρηµατικές
(Ε.Π.)

Ενδιάµεσου
Πάρκα

και

Περιοχές

εξαιρουµένων
Βαθµού
Θύλακες

των

Οργάνωσης
Υποδοχής

Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε
εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης
επιχείρησης.
• Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις
ειδικές περιοχές
• Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε
περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές
ροές και συγκεκριµένα:


Αγαθονήσι, Κάλυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,
Σάµος, Σύµη, Χίος.

1.

∆απάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
γ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

το

µισθολογικό

κόστος

νέων

θέσεων

εργασίας

υπολογιζόµενο για περίοδο δύο (2) ετών

∆ΑΠΑΝΕΣ

α. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού είναι
οι ακόλουθες:
i.

Η

κατασκευή,

η

επέκταση,

ο

εκσυγχρονισµός

κτηριακών

εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των
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κτηρίων, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε
τον ακόλουθο περιορισµό


Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το
45% των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο
συντελεστής

αυτός

διαµορφώνεται

στο

60%

για

τις

αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της στον τοµέα
του τουρισµού και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των
επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας "Υπηρεσίες µεταφοράς
µε

διαχείρισητης

αλυσίδας

εφοδιασµού

προς

τρίτους

(logistics)]. Ο ως άνω συντελεστής διαµορφώνεται στο 80%
για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία
είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα.
ii.

Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων
ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός) υπο τις
ακόλουθες προυποθέσεις:


Η παραγωγική αυτή µονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της.



Η αγορά πραγµατοποιείται από το φορέα της επένδυσης που
δεν σχετίζεται µε τον πωλητή.



Η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις
όρους της αγοράς.



τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός δεν µπορούν να είναι
παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης
κτήσης τους.

iii.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων
και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών
εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός
του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.

iv.

Τα

µισθώµατα

της

χρηµατοδοτικής

µίσθωσης

καινούργιων

σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
v.

Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν
αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι
ακόλουθες:



4
µεταφορά
πνευµατικής

τεχνολογίας

µέσω

ιδιοκτησίας,

της

αγοράς

αδειών

δικαιωµάτων

εκµετάλλευσης,
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ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών
γνώσεων,


συστήµατα

διασφάλισης

και

ελέγχου

ποιότητας,

πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και
συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

2. ∆απάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ενισχύονται µόνο σε
συνδυασµό µε δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων



Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες για τις νέες
επιχειρήσεις

(υπό

σύσταση

ή

υφιστάµενες

µικροµεσαίες

επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ηµεροµηνία ίδρυσής
τους),


∆απάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.

Ως

δαπάνες

εκκίνησης

νοούνται

εκείνες

που

πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της
οικονοµικής

µονάδας,

την

απόκτηση

διαρκών

µέσων

εκµεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή
της.
Αποδεκτοί τρόποι κάλυψης της ίδιας συµµετοχής:

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ι∆ΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•

Αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου µε νέες εισφορές

•

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών

•

Ανάλωση (δέσµευση) υφιστάµενων αποθεµατικών

•

Εκποίηση µη ρευστοποιήσιµων στοιχείων ενεργητικού

•

Χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου µε τραπεζικό δάνειο ή
δάνειο από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ή οµολογιακό
δάνειο εκδιδόµενο µε δηµόσια ή µη εγγραφή

Σηµείωση: Στην περίπτωση χρήσης φορολογικής απαλλαγής θα πρέπει η
ίδια συµµετοχή να καλύπτει το 100% του επενδυτικού σχεδίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ



Έναρξη Υποβολών: 19/10/2016

ΥΠΟΒΟΛΗΣ



Καταληκτική Ηµεροµηνία Α΄προκήρυξης: 20/12/2016
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Πίνακας 1: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΙΚΡΗ &
ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ

ΑΠΌ 1/1/2017
EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

35%

45%

55%

EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

35%

45%

55%

EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

35%

45%

55%

EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ

35%

45%

55%

EL 23 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

35%

45%

55%

EL 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

35%

45%

55%

EL 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

35%

45%

55%

EL13 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

25%

35%

45%

EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

25%

35%

45%

EL 43 ΚΡΗΤΗ

25%

35%

45%

EL 243 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

25%

35%

45%

EL 241 ΒΟΙΩΤΙΑ

25%

35%

45%

EL 244 ΦΘΙΩΤΙ∆Α

25%

35%

45%

EL 242 ΕΥΒΟΙΑ

25%

35%

45%

EL 245 ΦΩΚΙ∆Α

25%

35%

45%

EL30 ΑΤΤΙΚΗ (Ανατολικός,
κεντρικός βόρειος, νότιος τοµέας)

10%

20%

30%

EL30 ΑΤΤΙΚΗ (∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)

20%

30%

40%

EL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

20%

30%

40%

EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
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