ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία
χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για δωρεάν προέλεγχο ένταξης σας στο πρόγραμμα μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 414325 ή
να μας αποστείλετε αίτηση ενδιαφέροντος στο genecon@gmail.com.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Μαργαριτόπουλος Νίκος

Δικαιούχοι Προγράμματος
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις,
- Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το
Επενδυτικό Σχέδιο.
2. Να διαθέτει μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
3. Να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον αυτός
είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ στους οποίος δραστηριοποιείται.
4. Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια.
5. Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση και να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση καθώς και να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
8. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε αυτές, όπου αυτό
είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
9. Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
10. Το επενδυτικό σχέδιο να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
11. Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό της δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν
ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης.
12. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 € (ή των 100.000 € για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία
τριετία, πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση
για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
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Περιγραφή Προγράμματος
Ποσοστό
Ενίσχυσης
Προκαταβολή
Προϋπολογισμός
Επενδυτικών
Σχεδίων
Διάστημα
υποβολής
προτάσεων
Ιδία
Συμμετοχή
Διάρκεια
Υλοποίησης

40% έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού
(προσαύξηση +10% με την πρόσληψη νέου προσωπικού)
40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης
15.000 € – 200.000 €
07/04/2016 – 20/05/2016
Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή δάνειο που
υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Κατηγορία δαπάνης

Επιλέξιμες
Δαπάνες

Στρατηγικοί
Τομείς
Προτεραιότητας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό
στον επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό του έργου

Κτίρια, εγκαταστάσεις και
περιβάλλον χώρος

40%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

90%

Άυλες Δαπάνες

100% (μέχρι 100.000€)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
(υφιστάμενο ή και νέο προσωπικό )

40% και μέχρι 24.000€
(12.000€ ανά ΕΜE και μέχρι 2
ΕΜΕ)










Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
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Επιλέξιμες Δαπάνες
-Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: Κτιριακές εργασίες,
ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης,
διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που
σχετίζονται με κτιριακή υποδομή, κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων (και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου) που
στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α.
-Κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας:
αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, χρήση αβαθούς
γεωθερμίας, αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας
(λεβητοστάσιο/ατμοπαραγωγή κλπ.), βελτίωση βαθμού απόδοσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων
ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θερμομόνωσης κτιρίων, φυτεμένο δώμα,
μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης
-Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του
εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ, προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση
ενέργειας, κόστη υιοθέτησης cloud computing, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, άδειες χρήσης
λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος, εγκατάσταση/παραμετροποίηση
λογισμικού. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
-Προμήθεια μεταφορικών μέσων τύπου κλαρκ, μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης,
προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνικά κέντρα
-Πιστοποίηση συστημάτων και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμός νέων
προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας, πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίωνμετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης, βιομηχανικές επιθεωρήσεις.
-Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.,
σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη
/ ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, αναβάθμιση διαδικτυακού
τόπου,, δημιουργία νέας ιστοσελίδας, δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /
επαγγελματικής δικτύωσης
-Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή για
την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δαπάνες βιομηχανικού
σχεδιασμού
-Αμοιβές συμβούλων, δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για νέες αγορές ή νέα προϊόντα, jointventures, δαπάνες coaching-mentoring, εκπόνηση μελετών και ερευνών, design για νέα προϊόντα /
υπηρεσίες / επιχειρησιακά συστήματα / οργανωτικές διαδικασίες
-Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων
και συγγενών α” και β” βαθμού
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