Στοιχεία Προγράμματος:
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Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση - Γ΄ Κύκλος
Δράση:

1.4

Περιγραφή:

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη
χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Πρόγραμμα:

Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις και υπό ίδρυση (νέες).
Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις όλης της Περιφέρειας και υπό ίδρυση (νέες) στις νήσους της Περιφέρειας και στην
Επαρχία Τροιζηνίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/3/2006-15/6/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Γ.

Περιοχή εφαρμογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν
•

οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ή

•

οι υπό ίδρυση νέες σε όλη την Περιφέρεια εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης

και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες μεταποιητικών επιχειρήσεων (Παράρτημα Ε της Προκήρυξης), οι οποίες:
1. απασχολούν από 0 έως 50 εργαζομένους
2. έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία ολοκληρωμένη και κλεισμένη χρήση από 50.000
μέχρι 10.000.000 ευρώ (δεν ισχύει για νέες)
- Για τις νήσους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το κριτήριο διαφοροποιείται ως εξής: 30.000 έως
10.000.000 ευρώ
- Για το νομό Θεσσαλονίκης το κριτήριο διαφοροποιείται ως εξής: 150.000 έως 10.000.000 ευρώ
3. διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί
του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης
Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι:
(i) Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν
με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.
(ii) Οι νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Τι χρηματοδοτείται:
•

Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης

•

Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης

•

Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων

•

Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

•

Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης

•

Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας

•

Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

•

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων

•

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή

•

Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

Είδος ενίσχυσης:
Επιδότηση έως 47% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, ο οποίος κυμαίνεται από
40.000 έως 350.000 ευρώ. (Στις περιπτώσεις των προτάσεων για νέες υπό ίδρυση ΜΜΕ, όπου αυτό προβλέπεται, τα όρια
του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κυμαίνονται από 30.000 έως 350.000 ευρώ).
Για τις νήσους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η επιδότηση ανέρχεται σε 50% επί του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 350.000 ευρώ.
Για το νομό Θεσσαλονίκης η επιδότηση ανέρχεται σε 43% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής
πρότασης, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 350.000 ευρώ.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο
από τον παραπάνω και στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α.
Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών,
που επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων επί οικόπεδου / ακινήτου
που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση περιλαμβάνονται στις
επιλέξιμες δαπάνες η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων, εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή
νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (10) ετών, έχει μεταγραφεί για την
περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η
περίοδος της δεκαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου (Τράπεζα) και του Επενδυτή αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον
εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι

κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 26.400.000,00 €
Αφορά τον προϋπολογισμό της δημόσιας επιχορήγησης.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους
υποκαταστήματα των παρακάτω Τραπεζών:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ALFA BANK
ASPIS BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EYROBANK ERGASIAS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
FBB- FIRST BUSINESS BANK
ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
NOVA BANK
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
PROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
OMEGA BANK
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΊΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

