ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με
προτεραιότητα στους τομείς της RIS3
Σύντομη περιγραφή
Ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την
αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3
(εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων).
Προϋπολογισμός – Δημόσια Δαπάνη
→ Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός: 20.000,00 €
→ Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός: 300.000,00 €
→ Η Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 2.500.000 €.
Ποσοστά ενίσχυσης
→ 60%
→ Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.
Διάρκεια Υλοποίησης
24 μήνες
Περίοδος υποβολών & Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από 19/12/2019 μέχρι 14/04/2020. Ως χρόνος έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης(Δεκέμβριος 2019).
Επιλέξιμες δαπάνες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.

2.
3.

4.

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
▪ Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις
▪ Μηχανήματα - εξοπλισμός
▪ Άυλα στοιχεία ενεργητικού
▪ Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
▪ Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα
▪ Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό
Ενισχύσεις Καινοτομίας
▪ Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
▪ Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
▪ Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
Λειτουργικές δαπάνες

5.
6.
(ενοίκια

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή/ΚΑΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
40%
90%
100% (ή μέχρι 50.000 €)
50%
15% (ή μέχρι 15.000€)
20%
Μέχρι 10.000€
Μέχρι 20.000€
30%
30.000,00 € και μέχρι δύο ΕΜΕ

επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής
επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.).

10%

Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, ούτε οι δαπάνες
εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών
και εγκρίσεων.
Γιώργος Επιτροπάκης & Συνεργάτες, Σύμβουλοι Ανάπτυξης
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Επιλέξιμοι Κλάδοι
✓ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10. Βιομηχανία τροφίμων
11. Ποτοποιία
13. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14. Κατασκευή ειδών Ένδυσης
15. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17. Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
20. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21. Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
25. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
30. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31. Κατασκευή επίπλων
32. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
✓ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
37. Επεξεργασία λυμάτων
38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
✓ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
✓ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
58. Εκδοτικές δραστηριότητες
59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών
και συναφείς δραστηριότητες
✓ ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
77. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
✓ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
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Κριτήρια αξιολόγησης
Ομάδες κριτηρίων
Ποιότητα και πληρότητα της πρότασης
1.1
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
1.2
Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος / Υπηρεσίας
1.3
Έλεγχος του εύλογου του κόστους της επένδυσης
1.4
Καινοτομία της πρότασης
Αξιοπιστία του δυνητικού δικαιούχου υλοποίησης του έργου
2.1
Προβλέψεις Εσόδων-Εξόδων της επιχείρησης
2.2
Επαγγελματική Εμπειρία του επενδυτή/επενδυτών
2.3
Επιστημονική εμπειρία του επενδυτή/επενδυτών
2.4
Οργανωτική διάρθρωση του δικαιούχου
Επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία
Το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της RIS3 Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

Συντελεστής
στάθμισης

30%

40%

20%
10%

Άλλες προϋποθέσεις
• Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
• Οι δικαιούχοι να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας
υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
• Οι δυνητικοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις) να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής
σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου
(επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
• Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που
περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση
χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
• Η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας για τη/ις
δραστηριότητα/ες που επιχορηγείται/ούνται πριν την καταβολή της τελευταίας
πληρωμής.
• Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων
άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως
εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή
αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
• Η επένδυση θα πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Καλέστε σήμερα για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά, σε ραντεβού που θα ορίσουμε μαζί.
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