ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007 - 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ"

«ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΧΕΡΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ»
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ
Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων:
Α) Τφιςτάμενεσ Μεςαίεσ, Μικρζσ και Πολφ Μικρζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον
ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ των αμιγϊσ χερςαίων εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν (διεκνϊν και
μθ) και οι οποίεσ ταξινομοφνται ςτον επιλζξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματοσ «49.4 Οδικζσ
μεταφορζσ εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ» και ζχουν αρχίςει τθ δραςτθριότθτά τουσ το
αργότερο μζχρι τθν 31/12/2008, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε και οι οποίεσ ζχουν νομικι
μορφι όπωσ ορίηεται από το Άρκρο 2 παράγραφοσ 7α, 7β και 7γ του Ν 3887/2010.
Απευκφνεται ςε επιχειριςεισ που :

•

•

•

Δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των αμιγϊσ χερςαίων εμπορευματικϊν οδικϊν
μεταφορϊν (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραςτθριοποιοφνται ςτα πλαίςια του Ν.
3887/10 και των τροποποιιςεων αυτοφ.
Απαςχολοφν ζωσ 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρϊ ι το φψοσ του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκ. Ευρϊ.
Λειτουργοφν νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο
άδειεσ λειτουργίασ.

Β) Νζεσ, νεοςφςτατεσ και υπό ςφςταςθ Μικρζσ Πολφ Μικρζσ Επιχειριςεισ και μεςαίεσ (start-up
επιχειριςεισ)
Ωσ νζεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο
ςτουσ τομείσ των αμιγϊσ χερςαίων εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν (διεκνϊν και μθ) και οι
οποίεσ ταξινομοφνται ςτον επιλζξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράματοσ«49.4 Οδικζσ μεταφορζσ
εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ», ζχουν αρχίςει τθν δραςτθριότθτα τουσ μετά τισ
31/12/2008 και μζχρι τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ και λειτουργοφν
αδιαλείπτωσ από τότε. Επιλζξιμεσ κεωροφνται οι εταιρείεσ που ορίηονται από το Άρκρο 2
παράγραφοσ 7α, 7β και 7γ του Ν 3887/2010. Για εταιρείεσ που ιδρφκθκαν μετά τθν εφαρμογι
του Ν 3887 (30/10/2010) επιλζξιμεσ κεωροφνται οι εταιρείεσ με νομικι μορφι ΑΕ, ΕΠΕ.
Τπό ςφςταςθ επιχειριςεισ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ζχουν φυςικά πρόςωπα τα
οποία ζχουν κλείςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ επενδυτικισ
πρόταςθσ, τα οποία επικυμοφν να ιδρφςουν πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ
ςτουσ τομείσ των αμιγϊσ χερςαίων εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν. Η απαίτθςθ αυτι
αφορά ςτο ςφνολο των εταίρων ι μετόχων. Οι επιχειριςεισ αυτζσ κα ςυςτακοφν μετά τθν
θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ και μζχρι τθν πρϊτθ εκταμίευςθ και
δραςτθριοποιοφνται ςτον επιλζξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματοσ «49.4 Οδικζσ μεταφορζσ
εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ»
Νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ οδθγοφ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ
κεωροφνται αυτζσ που είναι υπό ςφςταςθ κακϊσ και αυτζσ που ζχουν ιδρυκεί αλλά δεν ζχουν
κλείςει μια διαχειριςτικι χριςθ μζχρι τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ.
Μορφι και Δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι εταιρικζσ επιχειριςεισ που ορίηονται από το Άρκρο 2
παράγραφοσ 7α, 7β και 7γ του Ν. 3887/2010. Για εταιρείεσ που ιδρφκθκαν μετά τθν εφαρμογι του
Ν. 3887 (30.09.2010) επιλζξιμεσ κεωροφνται μόνο οι εταιρείεσ με νομικι μορφι ΑΕ, ΕΠΕ.
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Δεν είναι επιλζξιμεσ οι επιχειριςεισ δικαιόχρθςθσ (franchising) κακϊσ επίςθσ κοινοπραξίεσ (παρ. 2
του άρκρου 2 του ΚΒ) και αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ.
Προχποκζςεισ Επιλεξιμότθτασ
Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι υφιςτάμενεσ, οι νζεσ και υπό ςφςταςθ (startup)
επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ :
1.

Ζχουν δραςτθριότθτα ι επικυμοφν να αναπτφξουν δραςτθριότθτα, θ οποία ταξινομείται
ςτον επιλζξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματοσ «49.4 Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων
και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ».

2.
3.
4.

Ζχουν καταςτατικι ζδρα ςτθν Ελλάδα και αςκοφν Εκνικι ι/και Διεκνι δραςτθριότθτα.
Πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ν. 3887/2010 και των ςχετικϊν τροποποιιςεων αυτοφ.
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται όλοι οι τφποι πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων κατά τθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και όπωσ προςαρμόςτθκε με το
Παράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ 800/2008, οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250
εργαηόμενουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ Ευρϊ ι
το ςφνολο του ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρϊ (για δφο ςυνεχόμενεσ
χριςεισ).
5. Η επιχείρθςθ πρζπει να μθν βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι
διαχείριςθ, να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τθσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ.
6. Η επιχείρθςθ να μθν είναι προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 παρ. 1
ςθμεία 9, 10 και 11 των Κατευκυντιριων Γραμμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
2004/C/244/02 (για τον οριςμό τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ βλ. Παράρτθμα VI του
παρόντοσ Οδθγοφ).
7. Οι νζεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και οι υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ κα πρζπει να προςκομίςουν
τθν άδεια λειτουργίασ κατά τθν αποπλθρωμι του ζργου.
8. Οι επιχειριςεισ πρζπει να λειτουργοφν νόμιμα, δθλαδι να ζχουν τθν κατά περίπτωςθ εν
ιςχφ άδεια λειτουργίασ (ι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ότι ζχει υποβλθκεί πλιρθσ
φάκελοσ για τθν ανανζωςι τθσ). Επιχειριςεισ που ςτεροφνται νόμιμθσ άδειασ λειτουργίασ
κακϊσ και επιχειριςεισ των οποίων θ άδεια ζχει λιξει χρονικά και δεν ζχουν κάνει αίτθςθ
για ζκδοςθ νζασ άδειασ λειτουργίασ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ
απορρίπτονται εξ’ αρχισ από το πρόγραμμα.
9. Ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ και οι κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν του επιχειρθματικοφ
ςχεδίου πρζπει να ςυμφωνοφν με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Οδθγό.
10. Οι δαπάνεσ του προτεινόμενου ζργου δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν ενταχκεί ςε
άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ. Επίςθσ δεν
ζχουν υποβλθκεί για ζνταξθ και δεν κα υποβλθκοφν ςε άλλο πρόγραμμα που
χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ. Ωσ προσ το ςφνολο του ζργου όςο και
τισ επιμζρουσ ενζργειεσ, ιςχφουν οι προχποκζςεισ ςϊρευςθσ που ορίηονται ςτον Κανονιςμό
ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (De minimis) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονιςμό
800/2008.
11. Η ζναρξθ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν ζχει γίνει πριν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ πρόταςθσ (δθλαδι ανάλθψθ νομικϊν δεςμεφςεων, παραγγελίεσ με
προκαταβολι, ζκδοςθ τιμολογίων, δελτίων αποςτολισ, ςυμβάςεισ κλπ.) για τισ δαπάνεσ που
κα υλοποιθκοφν με βάςθ τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 800/2008 τθσ
Επιτροπισ τθσ 6θσ Αυγοφςτου 2008 (άρκρα 14, 19 και 40). Επιπλζον, για τισ δαπάνεσ που κα
υλοποιθκοφν με βάςθ τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.1998/2006 τθσ Επιτροπισ - Ενιςχφςεισ
ιςςονοσ ςθμαςίασ (De minimis aid), θ ζναρξθ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν ζχει γίνει πριν
τθν θμερομθνία προκιρυξθσ (τελευταία θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ).
12. Η επιχείρθςθ διακζτει ι δεςμεφεται να μεριμνιςει για τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν
ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ ατόμων με αναπθρία, όπου αυτό είναι
απαραίτθτο και αναγκαίο. Ωσ υποδομζσ νοοφνται τόςο οι κτιριακζσ υποδομζσ όςο και οι
θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ που απευκφνονται ςτο πελατειακό κοινό (π.χ. ιςτοςελίδεσ και
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λοιπζσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ όπωσ θλεκτρονικά ςθμεία πλθροφόρθςθσ ι/και
εξυπθρζτθςθσ κλπ.).
13. Η υπό ςφςταςθ επιχείρθςθ, ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει, το αργότερο μζχρι τθν
εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ενίςχυςθσ, να πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
•

να αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (αποκλείονται δθλαδι τα πρόςωπα μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα π.χ. ςωματεία, ςφλλογοι, ΟΣΑ κ.α.),

•

να μθ βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ, να μθν
αποτελεί προβλθματικι επιχείρθςθ, να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τθσ ανάκτθςθ
ενίςχυςθσ,

•

να τθρεί βιβλία Β ι Γ κατθγορίασ του Κ.Β.., να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά
ενιμερθ,

•

να ζχει καταςτατικι ζδρα ςτθν Ελλάδα,

•

να είναι εγγεγραμμζνθ ςτο αρμόδιο επιμελθτιριο (όπου απαιτείται).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ
το πλαίςιο του Προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ από €30.000 μζχρι €180.000. Ο
υποβαλλόμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ δφναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € ειδικά
ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει απόκτθςθ νζου οχιματοσ με προδιαγραφζσ που υπερβαίνουν τα
κοινοτικά πρότυπα.
ΠΟΟΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Προβλζπονται διαφορετικά ποςοςτά επιχορθγιςεων ανάλογα με το είδοσ των δαπανϊν (De Minimis
ι Γ.Α.Κ 800/2008) και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται τα παρακάτω
ποςοςτά επιδότθςθσ:

a. 25% του προχπολογιςμοφ για δαπάνεσ νεοςφςτατων μικρϊν επιχειριςεων που
εμπίπτουν ςτο πεδίου του Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρκρα 14)
b. 45% του προχπολογιςμοφ για δαπάνεσ ΜΙΚΡΩΝ, ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΕΑΙΩΝ
επιχειριςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίου του Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρκρα 19,40)
c. 70% του προχπολογιςμοφ για δαπάνεσ ΜΙΚΡΩΝ, ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΕΑΙΩΝ
επιχειριςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο ΣΟΤ Κανονιςμοφ De Minimis.
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΕΡΓΟΤ

1) Κδια ςυμμετοχι: Σουλάχιςτον 20%.
2) Επιχοριγθςθ: Από 25% ζωσ 70% ανάλογα με το είδοσ των δαπανϊν (De Minimis ι
Γ.Α.Κ 800/2008) και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ.
3) Σραπεηικόσ δανειςμόσ: Σο υπόλοιπο κατά περίπτωςθ ποςό.
ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ

Η θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων ςτο Πλθροφοριακό
φςτθμα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίηεται θ 20/02/2012
με καταλθκτικι θμερομθνία ςτισ 20/03/2012.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΝΔΤΗ
Δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ με
δυνατότθτα εξάμθνθσ (6) παράταςθσ, εφόςον το αίτθμα υποβλθκεί πριν τθν τυπικι θμερομθνία
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ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου. Κατ' εξαίρεςθ, δφναται να
δοκεί πρόςκετθ παράταςθ τριϊν μθνϊν μόνο ςε περιπτϊςεισ τεκμθριωμζνθσ ανωτζρασ βίασ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ

1. Κτιριακζσ εργαςίεσ (ανζγερςθ / διαμόρφωςθ) και χϊρων ςυνεργείων, ςτάκμευςθσ,
αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ
2. Μεταςκευι οχιματοσ (δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά δεφτερθσ καρότςασ) •
Εξοπλιςμόσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ, ράφια κλπ • Εξοπλιςμοφ ςυνεργείου
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οχθμάτων • Εξοπλιςμόσ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων.
3. Αγορά οικοπζδου
4. Δαπάνεσ για ΑΠΕ και εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
5. Αγορά τεχνογνωςίασ, λογιςμικό, πλθροφοριακά ςυςτιματα κλπ.
6. Δαπάνεσ για τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων ςε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά
Πάρκα. Ενοικίαςθ οικοπζδου ςε περιοχι εκτόσ ΒΙΠΕ για περίοδο ενόσ ζτουσ.
7. Άυλεσ δαπάνεσ (ςυνολικά) -Παροχι υπθρεςιϊν παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ ζργου
-Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν -Μελζτθ και πιςτοποίθςθ υςτθμάτων Διαχείριςθσ
(Ποιότθτασ, Περιβάλλοντοσ, κ.α.) -Ενζργειεσ προϊκθςθσ επιχείρθςθσ, δθμιουργία
8. Για τισ νζεσ και υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ καλφπτονται λειτουργικζσ δαπάνεσ (πχ
ενοίκια, ςυνδρομζσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, υπθρεςίεσ νομικισ/διοικθτικισ υποςτιριξθσ ίδρυςθσ νζασ
επιχείρθςθσ / αλλαγισ νομικισ μορφισ / αλλαγι ζδρασ κλπ)
9. Απόκτθςθ καινοφργιων μεταφορικϊν οχθμάτων των οποίων οι προδιαγραφζσ
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ι αυξάνουν το βακμό προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ελλείψει κοινοτικϊν προτφπων με περιβαλλοντικι βελτίωςθ.
θμειϊνεται ότι επιλζξιμεσ κεωροφνται οι πρόςκετεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ που
απαιτοφνται ϊςτε να επιτευχκεί υψθλότερο επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
από το επίπεδο που απαιτοφν τα κοινοτικά πρότυπα (άρκρο 19)
10. Δαπάνεσ απαςχόλθςθσ πρόςκετου προςωπικοφ για ςυνολικι διάρκεια 1 ζτουσ
εργαηομζνων ςε μειονεκτικι κζςθ κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ 800/2008 (άρκρο
40).
Για τισ παραπάνω επιλζξιμεσ δαπάνεσ προβλζπεται μζγιςτο επιλζξιμο ΠΟΟΣΟ ι ΠΟΟ ςτον
θ
προχπολογιςμό του ζργου, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα (3 ςτιλθ):
α/α
1
2

3
4
5
6

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ DE MINIMIS
Κτιριακζσ εργαςίεσ (ανζγερςθ / διαμόρφωςθ) ςυνεργείων, χϊρων ςτάκμευςθσ,
αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ
Επενδφςεισ ςε πάγια:
- Μεταςκευι – διαςκευι φορτθγϊν αυτοκινιτων
- Εξοπλιςμόσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ, ράφια κλπ
- Εξοπλιςμόσ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οχθμάτων
- Εξοπλιςμόσ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων (επιλζξιμθ για αποκλειςτικι
και μόνο χριςθ των οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ)
Αγορά οικοπζδου
Δαπάνεσ για ΑΠΕ και προμικεια εξοπλιςμοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
Αγορά τεχνογνωςίασ, λογιςμικό, πλθροφοριακά ςυςτιματα κλπ.
Δαπάνεσ για τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων ςε ΒΙ.ΠΕ.,
Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαςθ οικοπζδου ςε περιοχι εκτόσ ΒΙΠΕ για περίοδο

μζγιςτο επιλζξιμο
ΠΟΟΣΟ ι ΠΟΟ
100%
100%

10%
25% και ζωσ 15.000€
10%
30%
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α/α
7

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ενόσ ζτουσ.
Άυλεσ δαπάνεσ (ςυνολικά)
 Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ
 Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ
 Δαπάνεσ ςυμβοφλων και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν
- Παροχι υπθρεςιϊν παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ ζργου
- Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν
- Δθμιουργία – καταςκευι διαδικτυακοφ τόπου για πρϊτθ φορά
- Παροχι υπθρεςιϊν για τθ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε e-marketplaces
και ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ εμπορίου
- φνταξθ εγχειριδίων για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ
υςτθμάτων Διαχείριςθσ (Ποιότθτασ, Περιβάλλοντοσ, κ.α.)

μζγιςτο επιλζξιμο
ΠΟΟΣΟ ι ΠΟΟ
20%

Ζωσ 4.000€
Ζωσ 6.000€
Ζωσ 8.000€
Ζωσ 8.000€

Ζωσ €6.000 ζκαςτο
πρότυπο
Το άθροιςμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) παραπάνω, πρζπει να είναι μεγαλφτερο ή ίςο του 50% των
ςυνολικών δαπανών De minimis.
ΔΑΠΑΝΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (άρκρα 14, 19,40)
1
Απόκτθςθ καινοφργιων μεταφορικϊν οχθμάτων των οποίων οι προδιαγραφζσ
12.000€
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ι αυξάνουν το βακμό προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ελλείψει κοινοτικϊν προτφπων με περιβαλλοντικι βελτίωςθ.
θμειϊνεται ότι επιλζξιμεσ κεωροφνται οι πρόςκετεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ
που απαιτοφνται ϊςτε να επιτευχκεί υψθλότερο επίπεδο προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ από το επίπεδο που απαιτοφν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι
ολόκλθρθ θ δαπάνθ απόκτθςθσ του καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου. (άρκρο
19)
2
Δαπάνεσ πρόςλθψθσ και απαςχόλθςθσ για ςυνολικι διάρκεια 1 ζτουσ
30%
πρόςκετου προςωπικοφ, εργαηομζνων ςε μειονεκτικι κζςθ και ατόμων με
αναπθρία (ΑΜεΑ) κατά τθν ζννοια του κανονιςμοφ 800/2008 (άρκρο 40)
3
Λειτουργικζσ δαπάνεσ μόνο για τισ νεοςφςτατεσ μικρζσ επιχειριςεισ (υπό
25%
ςφςταςθ μικρζσ επιχειριςεισ και επιχειριςεισ που δεν ζχουν κλείςει μια
διαχειριςτικι χριςθ μζχρι τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ ) για
μζγιςτο χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ (άρκρο 14). πχ ενοίκια, ςυνδρομζσ
ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, δαπάνεσ μιςκοδοςίασ, υπθρεςίεσ
νομικισ/διοικθτικισ υποςτιριξθσ ίδρυςθσ νζασ επιχείρθςθσ/αλλαγισ νομικισ
μορφισ/αλλαγι ζδρασ, κλπ)
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