ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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:
α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΙ∆Η
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

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,
β. για µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς στο ποσό των
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

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
ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ως είδος ενίσχυσης ΜΟΝΟ η Φορολογική απαλλαγή
Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού είναι οι
ακόλουθες:


Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων,



Η αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων όχι παλαιότερων των
επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης κτήσης τους µε τις
ακόλουθες προυποθέσεις:
o

η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

o

η

αγορά

πραγµατοποιείται

από

τον

φορέα

του

επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή.
Όταν ένα µέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

o

αρχικού ιδιοκτήτη αναλαµβάνει µια µικρή επιχείρηση,
δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να

∆ΑΠΑΝΕΣ

αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται µε τον
o

αγοραστή.

o

η οικεία συναλλαγή γίνεται µε τους συνήθεις όρους της
αγοράς,

o

στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο
παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται
από τις επιλέξιµες δαπάνες, και

o

η αγορά πραγµατοποιείται από ΜΜΕ.
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Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων µηχανηµάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και
µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του
µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.



Η αγορά µεταφορικών µέσων, που κινούνται εντός του χώρου
της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων
έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ



Έναρξη Υποβολών: 19/10/2016



Καταληκτική Ηµεροµηνία Α΄προκήρυξης: 28/4/2016 (µε τον
όρο ότι δεν θα έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιµος
προυπολογισµός ποσού 150.000.000€ για το 2016)
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Πίνακας 1: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΥ
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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