Αθόνα, 29 Απριλύου 2011

Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»
1. Κατηγορύα Α, Β και Γ
Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011
Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων αφορϊ ςε επενδϑςεισ Γενικόσ
Επιχειρηματικϐτητασ, Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ και Περιφερειακόσ υνοχόσ
καθώσ και Ειδικϊ Επενδυτικϊ χϋδια, ότοι Επιχειρηματικϐτητα των Νϋων,
Ολοκληρωμϋνα Πολυετό Επιχειρηματικϊ χϋδια και ςχϋδια υνϋργειασ και
Δικτϑωςησ
Οι επιχειρόςεισ των ανωτϋρω κατηγοριών, που ϋχουν υπαχθεύ ςτον
Επενδυτικϐ Νϐμο θεωροϑνται εκ των προτϋρων ϐτι καλϑπτουν τα κριτόρια
επιλεξιμϐτητασ.
Ύψοσ δανεύου
Κατηγορύεσ Α και Β
Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε 50.000 € και το μϋγιςτο ϑψοσ
δανεύου ανϋρχεται ςε 800.000 € ανϊ επιχεύρηςη.
Κατηγορύα Γ
Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε 30.000 € και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου
ανϋρχεται ςε 300.000 €. ανϊ επιχεύρηςη.
Διαθϋςιμοι πόροι
Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ
τρϊπεζεσ που θα επιλεγοϑν για την κατηγορύα Α, Β και Γ θα εύναι 690 εκ.
€, με δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ
Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ
τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ .
2. Κατηγορύα Δ
Επιχειρηματικϊ χϋδια για υποςτόριξη τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων
Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων αφορϊ επιχειρηματικϊ ςχϋδια
που ςτϐχο ϋχουν τη βελτύωςη τησ εξωςτρϋφειασ των μικρομεςαύων
επιχειρόςεων.
Η εξωςτρϋφεια των επιχειρόςεων προωθεύται με επενδυτικϊ ςχϋδια
δημιουργύασ ανταγωνιςτικών προώϐντων και αϑξηςησ των παραγωγικών
δυνατοτότων που ςυμβϊλλουν ςτην ενύςχυςη τησ παρουςύασ των ελληνικών
επιχειρόςεων ςτην εγχώρια και ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ.
1

Οι επιλέξιμεσ επενδύςεισ ςτοχεύουν ςτην παραγωγή νέων προΰόντων και
υπηρεςιών ή ςτη διείςδυςη των προΰόντων και υπηρεςιών ςε νέεσ αγορέσ .
Σα επιχειρηματικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςτο
πρϐγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ» του ΕΠΑΝ
ΙΙ, θεωρεύται εκ των προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ.
Ύψοσ δανεύου
Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε 30.000 € και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου
ανϋρχεται ςε 300.000 €. ανϊ επιχεύρηςη.
Διαθϋςιμοι πόροι
Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ
τρϊπεζεσ που θα επιλεγοϑν για την κατηγορύα Δ, θα εύναι 210 εκ. €, με
δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ
και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ
Δρϊςησ.
3. Κατηγορύα Ε
Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ από Επιχειρόςεισ Σουριςτικού
δραςτηριοποιούνται ςτο θεματικό (εναλλακτικό) τουριςμό

Σομϋα

που

Ο εναλλακτικϐσ τουριςμϐσ περιλαμβϊνει το ςϑνολο των τουριςτικών
υπηρεςιών, οι οπούεσ ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, τισ προτιμόςεισ
και τα κύνητρα των τουριςτών, απευθϑνονται ςε ϋνα εξειδικευμϋνο κοινϐ,
τηροϑν τισ αρχϋσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και ςυμβϊλλουν ςτην ϊμβλυνςη τησ
εποχικϐτητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ.
Ο εναλλακτικϐσ τουριςμϐσ ςυμβϊλλει:
 τη διαφοροπούηςη και ςτον εμπλουτιςμϐ του ελληνικοϑ τουριςτικοϑ
προώϐντοσ με την επιχειρηματικό αξιοπούηςη εναλλακτικών μορφών
τουριςμοϑ.
 την ανϊδειξη και τουριςτικό αξιοπούηςη του φυςικοϑ και
πολιτιςμικοϑ αποθϋματοσ.
 την ϊμβλυνςη τησ εποχικϐτητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ.
την κατεϑθυνςη αυτό, θα ενιςχυθοϑν επενδυτικϊ ςχϋδια τα οπούα θα
ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη μιασ ό περιςςϐτερων ειδικών ό/και εναλλακτικών
μορφών τουριςμοϑ, ϐπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ενδεικτικϊ και ϐχι δεςμευτικϊ
κατωτϋρω:
Αθλητικϐσ
τουριςμϐσ
αναψυχόσ,
Πολιτιςτικϐσ
τουριςμϐσ,
Θαλϊςςιοσ
τουριςμϐσ, Σουριςμϐσ υπαύθρου, Γαςτρονομικϐσ τουριςμϐσ, Σουριςμϐσ υγεύασ
και ευεξύασ, Θρηςκευτικϐσ Σουριςμϐσ κ.λ.π.
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Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ επιχειρόςεισ του τουριςτικοϑ
τομϋα που δραςτηριοποιοϑνται ό –μϋςω του ςχεδύου- προτύθενται να
δραςτηριοποιηθοϑν ςτην ανϊπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ.
Σα επιχειρηματικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ
πρϐγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρεύται εκ
προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ.

ςτο
των

Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ που ςτοχεύουν ςτην παραγωγό ενϋργειασ από ΑΠΕ,
τη διαχεύριςη απορριμμϊτων και αποβλότων και την εξοικονόμηςη ενϋργειασ
και φυςικών πόρων.
Επιλϋξιμα εύναι επιχειρηματικϊ-επενδυτικϊ
κατηγορύεσ επιχειρόςεων:

ςχϋδια

απϐ

τισ

κϊτωθι

Α) Επιχειρόςεισ ϐλων των κλϊδων που ενςωματώνουν ςτισ διαδικαςύεσ τουσ
φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον διαδικαςύεσ/διεργαςύεσ παραγωγόσ ενϋργειασ
απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ βιομϊζα, γεωθερμύα, κλπ για ιδύα χρόςη,
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και διαχεύριςησ απορριμμϊτων και αποβλότων.
Β) Επιχειρόςεισ που εύναι παραγωγού ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ,
βιομϊζα, γεωθερμύα, κλπ, επιχειρόςεισ διαχεύριςησ υδατικοϑ δυναμικοϑ
(περιλαμβανϐμενησ και τησ αφαλϊτωςησ) και επιχειρόςεισ διαχεύριςησ
απορριμμϊτων, αποβλότων και ειδικών ρευμϊτων υλικών.
και
Γ) Επιχειρόςεισ που παρϊγουν και προμηθεϑουν τα αντικεύμενα εναςχϐληςησ
τησ κατηγορύασ Β ανωτϋρω.
Σα επενδυτικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςτισ δρϊςεισ
«ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» και «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρεύται εκ
των προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ.
Ύψοσ δανεύου για τισ παραπϊνω δύο

υποκατηγορύεσ

Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε 50.000 € και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου
ανϋρχεται ςε 500.000 €. ανϊ επιχεύρηςη
Διαθϋςιμοι πόροι
Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ
τρϊπεζεσ για την κατηγορύα Ε θα εύναι 150 εκ. €, με δυνατότητα ςε 24
μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ
αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ .
4. Κατηγορύα Σ
Επενδύςεισ
που
προωθούν
την
καινοτομύα
ό/και
βελτιώνουν
την
ανταγωνιςτικότητα επιχειρόςεων ςε προώόντα και υπηρεςύεσ που ϋχουν
ςυγκριτικό πλεονϋκτημα
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υγκεκριμϋνα, ςτην κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται επενδϑςεισ
ενϋργειεσ που εντϊςςονται ςτισ κατωτϋρω υπο-κατηγορύεσ:

και

Τποκατηγορύα: Επιχειρηματικϊ χϋδια του τομϋα Εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ.
Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ επιχειρόςεισ που παρϋχουν
υπηρεςύεσ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ και λειτουργοϑν ωσ ενδιϊμεςοι κρύκοι
μεταξϑ τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ και εξυπηρϋτηςησ και των τρύτων
επιχειρόςεων που εύναι τελικού αποδεκτϋσ. τισ επιχειρόςεισ εφοδιαςτικόσ
αλυςύδασ περιλαμβϊνονται και μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ, χονδρεμπορικϋσ
επιχειρόςεισ, 3rd party επιχειρόςεισ, μεταφορικϋσ επιχειρόςεισ, ειδικού
ςυνεργϊτεσ καθώσ και επιχειρόςεισ τελικόσ διανομόσ, οι οπούεσ παρϋχουν
υπηρεςύεσ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ ςτισ τρύτεσ επιχειρόςεισ τελικοϑσ
αποδϋκτεσ.
Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ από Επιχειρόςεισ δεύτερησ μεταπούηςησ ειδών
διατροφόσ, ιδύωσ των βιολογικών, αυτών που χαρακτηρύζονται ονομαςύασ
προελεύςεωσ και αυτών που αποτελούν χαρακτηριςτικϊ τοπικϊ προώόντα.
Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ
(δεϑτερη μεταπούηςη) που δραςτηριοποιοϑνται ςτουσ κλϊδουσ τροφύμων και
ποτών.
Επενδϑςεισ για την αϑξηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ των γεωργικών,
κτηνοτροφικών και δαςοκομικών προώϐντων πρώτη μεταπούηςησ ό/και εμπορύα
προώϐντων δεν εύναι επιλϋξιμεσ.
Τποκατηγορύα:
Επενδύςεισ
καινοτομικού
χαρακτόρα
από
τεχνολογικϊ
προηγμϋνεσ επιχειρόςεισ του πρωτογενούσ και δευτερογενούσ τομϋα
Ωσ Καινοτομύα ορύζεται «η εφαρμοςμϋνη χρόςη τησ γνώςησ με ςκοπϐ την
παραγωγό ό/και παροχό νϋων ό ουςιαςτικϊ βελτιωμϋνων προώϐντων,
διαδικαςιών ό/και υπηρεςιών που βρύςκουν ϊμεςη παραγωγικό, χρηςτικό
ό/και εμπορικό εφαρμογό».
Η ϋννοια τησ καινοτομύασ περιλαμβϊνει τϐςο την τεχνολογικό ϐςο και την
μη τεχνολογικό και την οργανωτικό καινοτομύα.
υνεπώσ, η καινοτομύα μπορεύ να αναφϋρεται ςε ϋνα νϋο προώϐν ό μια νϋα
διαδικαςύα ό μια νϋα υπηρεςύα, ςτουσ τρϐπουσ παραγωγόσ τουσ ό ςτην
τεχνολογύα που χρηςιμοποιεύται,
Η Καινοτομύα που ενθαρρϑνεται με το παρϐν πρϐγραμμα μπορεύ να εύναι
Σεχνολογικό (αξιοπούηςη τεχνολογικόσ ανακϊλυψησ ό ςυνδυαςμοϑ διαθϋςιμων
τεχνολογιών), αλλϊ και μη Σεχνολογικό (εφαρμογό μιασ καινοτϐμου ιδϋασ μη
τεχνολογικοϑ χαρακτόρα, που θα επηρεϊςει ςημαντικϊ και θετικϊ την
ανταγωνιςτικϐτητα τησ επιχεύρηςησ.
Επιςημαύνεται ςυνεπώσ ιδιαύτερα ϐτι, για να χαρακτηριςτεύ μύα πρϐταςη ωσ
καινοτομικό, δεν εύναι αναγκαύο να ςυνδυϊζεται αυτό με ανακϊλυψη
τεχνολογικοϑ χαρακτόρα.
Επιλϋξιμα
εύναι
τα
επιχειρηματικϊ-επενδυτικϊ
καινοτομιών (τεχνολογικών ό μη) των εξορυκτικών
επιχειρόςεων ϐλων των κλϊδων.

ςχϋδια
εφαρμογόσ
και μεταποιητικών
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Επιχειρηματικϊ ςχϋδια που ϋχουν διακριθεύ ςε διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ
αξιολϐγηςησ / προώθηςησ τησ καινοτομύασ θεωροϑνται εξ αρχόσ επιλϋξιμα.
Ύψοσ δανεύου για

τισ ωσ ϊνω υποκατηγορύεσ

Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε 50.000 € και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου
ανϋρχεται ςε 500.000 €. ανϊ επιχεύρηςη
Διαθϋςιμοι πόροι
Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ
τρϊπεζεσ για την κατηγορύα Σ θα εύναι 150 εκ. €, με δυνατότητα ςε 24
μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ
αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ. .

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται :


οι ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ, ςτισ οπούεσ θα εντϊςςονται τα επενδυτικϊ
ςχϋδια, τα δϊνεια των οπούων θα χρηματοδοτοϑν τα ςυνεπενδυϐμενα
κεφϊλαια,



το ελϊχιςτο και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϊ δρϊςη και



η

κατανομό

των

πϐρων,

δηλαδό

οι

πϐροι

του

«Σαμεύου

Επιχειρηματικϐτητασ» οι οπούοι θα ςυνεπενδυθοϑν με τουσ πϐρουσ των
επιλεγμϋνων τραπεζών, με ςχϋςη ϋνα προσ δϑο (1:2), ανϊ Δρϊςη.
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α/α

1

Περιγραφό των τοχευμϋνων
Δρϊςεων, ςτισ οπούεσ θα
εντϊςςονται τα επενδυτικϊ
ςχϋδια

Κατηγορύα
Δρϊςησ

Α

Επενδϑςεισ
νϐμου
3908/2011,
ΥΕΚ Α
8/01.02.20
11

Γενικό Επιχειρηματικϐτητα
Σεχνολογικό Ανϊπτυξη ,
Περιφερειακό υνοχό,
Ολοκληρωμϋνα Πολυετό
Επιχειρηματικϊ χϋδια και
υνϋργεια - Δικτϑωςη

2

Β

3

Γ

Επιχειρηματικϐτητα των Νϋων

4

Δ

Εξωςτρϋφεια

5

Ε

6

Σ

Θεματικϐσ Σουριςμϐσ, Αφαλϊτωςη,
Διαχεύριςη Απορριμμϊτων,
Πρϊςινεσ Τποδομϋσ, Πρϊςινεσ
Εφαρμογϋσ, ΑΠΕ
Καινοτϐμα Μεταπούηςη,
Εφοδιαςτικό Αλυςύδα, Σρϐφιμα ,
Ποτϊ
ΤΝΟΛΟ

Ύψοσ
δανεύου (€)
Ελϊχιςτομϋγιςτο
50.000800.000

50.000800.000
30.000300.000
50.000500.000

Πϐροι ( €)
ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
για ςυνεπϋνδυςη
300.000.000

300.000.000

90.000.000
210.000.000

50.000500.000

150.000.000

50.000500.000

150.000.000

1.200.000.000
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ
ΣΟΤ
ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ

ΣΑΜΕΙΟΤ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΙ

ημειώνεται ότι η παρακϊτω κατανομό εύναι δεςμευτικό
Α/Α.

Ενιςχυόμενη
Περιφϋρεια

Ποςό ςε €

1.

Κεντρικό
Μακεδονύα

66.849.403

2.

Δυτικό
Μακεδονύα

10.139.041

3.

Αττικό

4.

τερεϊ Ελλϊδα

5.

Νϐτιο Αιγαύο

6.

Ανατολικό
Μακεδονύα,
Θρϊκη,
Θεςςαλύα,
Ήπειροσ,
Ιϐνια Νηςιϊ,
Δυτικό Ελλϊδα,
Πελοπϐννηςοσ,
Βϐρειο Αιγαύο,
Κρότη

166.898.854
15.662.130
9.877.859

130.572.713

Ποςοςτό (%)
16,7124%

2,5348%
41,7247%
3,9155%
2,4695%

32,6432%

Ποιεσ Επιχειρήςεισ αφορά

Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν πριν την
δανειοδϐτηςη ϐτι οι εν δυνϊμει δανειοδοτοϑμενεσ επιχειρόςεισ
εύναι επιλϋξιμεσ. Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ εύναι:


Οι πολϑ μικρϋσ, μικρϋσ, και μεςαύεσ
λειτουργοϑν νομύμωσ ςτην Ελλϊδα.



Οι
επιχειρόςεισ
που εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ
ενόμερεσ (κατϊ την εκταμύευςη του δανεύου).
Οι επιχειρόςεισ που δεν ϋχουν δϊνεια ςε καθυςτϋρηςη απϐ
παλαιϐτερα προγρϊμματα τησ ΕΣΕΑΝ Α.Ε.



επιχειρόςεισ,

που

7



Οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ ό για τισ
υπϐ ύδρυςη ϊδεια εγκατϊςταςησ ό νϐμιμη απαλλαγό απϐ αυτό
(κατϊ την εκταμύευςη του δανεύου).

Επιλεξιμότητα

και Εξέταςη Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα ελϋγχουν ϐτι τα υποβαλλϐμενα
επενδυτικϊ ςχϋδια καλϑπτουν τα παρακϊτω κριτόρια επιλεξιμϐτητασ:
Α΄Φάςη Εξέταςησ Επενδυτικών Σχεδίων
1. Γενικϊ κριτόρια επιλεξιμότητασ


Κϊθε επενδυτικϐ
ςτοχευμϋνη δρϊςη.



Κϊθε επενδυτικϐ ςχϋδιο, που δεν ϋχει υπαχθεύ ςτο Νϋο
Επενδυτικϐ Νϐμο, ςε προγρϊμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ ό ϊλλα
προγρϊμματα κρατικών ενιςχϑςεων, πρϋπει να περιλαμβϊνει
κατ’
ελϊχιςτον
το
περιεχϐμενο
των
Δρϊςεων
που
περιλαμβϊνονται ςτο Σαμεύο.



ε κϊθε περύπτωςη ϐπου το επενδυτικϐ ςχϋδιο περιλαμβϊνει
ενύςχυςη υπϐ την μορφό τησ επιχορόγηςησ, τησ επιδϐτηςησ
επιτοκύου ό ϊλλη μορφό ενύςχυςησ, κατϊ την ϋγκριςη του
δανεύου, εξετϊζεται απϐ τισ τρϊπεζεσ η ςώρευςη των
ενιςχϑςεων ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ που διϋπουν τισ
κρατικϋσ ενιςχϑςεισ. Για κϊθε ενύςχυςη ςτο δϊνειο (με την
μορφό επιδϐτηςησ επιτοκύου) υπολογύζεται το ακαθϊριςτο
ιςοδϑναμο επιχορόγηςησ ςε ευρώ και κοινοποιεύται ςτον
δανειολόπτη.

ςχϋδιο

κατατϊςςεται

ςε

μύα

μϐνο

ημειώνεται ϐτι:



Σα επενδυτικϊ ςχϋδια των Δρϊςεων Α, Β και Γ, δηλαδό του
Επενδυτικοϑ Νϐμου, θα ϋχουν όδη αξιολογηθεύ και θα ϋχουν
την απϐφαςη ϋνταξησ ςτον Επενδυτικϐ Νϐμο.
Σα επενδυτικϊ δϊνεια των Δρϊςεων Δ, Ε και Σ που δεν ϋχουν
υπαχθεύ ςε προγρϊμματα κρατικών ενιςχϑςεων, ΕΠΑΝ ΙΙ και
Νϋου Επενδυτικοϑ Νϐμου (Ν.3908/2011), θα αξιολογοϑνται απϐ
τισ
τρϊπεζεσ,
λαμβϊνοντασ
το
περιεχϐμενο
του
επιχειρηματικοϑ ςχεδύου του υποψόφιου δανειολόπτη.
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Β΄Φάςη Εξέταςησ Επενδυτικών Σχεδίων
ε περύπτωςη που ϋχουν καλυφθεύ τα παραπϊνω κριτόρια, οι τρϊπεζεσ
πραγματοποιοϑν
με
χρηματοπιςτωτικϊ
κριτόρια,
που
θα
προςδιοριςτοϑν ςτην υμφωνύα Φρηματοδϐτηςησ και υνεπϋνδυςησ, την
τελικό αξιολϐγηςη των επιχειρόςεων και των επενδυτικών ςχεδύων,
με ςκοπϐ την δανειοδϐτηςη των οριςτικϊ επιλεγμϋνων επενδυτικών
ςχεδύων ανϊ Δρϊςη και Περιφϋρεια
Επιλεξιμότητα
δαπανών των επενδυτικών
ςχεδύων
ενταχθεύ ςτο νϋο Επενδυτικό Νόμο (Δρϊςεισ Α,Β,Γ)

που

ϋχουν

Α. Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν ϐτι οι δαπϊνεσ
που θα εξοφληθοϑν απϐ τα χορηγοϑμενα δϊνεια εύναι αυτϋσ που ϋχουν
εγκριθεύ και ϋχουν υπαχθεύ ςτο νϋο Επενδυτικϐ Νϐμο.
Κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών :
Σα επενδυτικϊ ςχϋδια που εντϊςςονται ςτισ διατϊξεισ Επενδυτικοϑ
Νϐμου, ενιςχϑονται για τισ ακϐλουθεσ δαπϊνεσ:
α. Για υλικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα, ϐπωσ:
αα. Η καταςκευό, η επϋκταςη, ο εκςυγχρονιςμϐσ κτηριακών, ειδικών
και βοηθητικών εγκαταςτϊςεων, καθώσ και οι δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ
περιβϊλλοντοσ χώρου. Οι δαπϊνεσ αυτϋσ δεν μπορεύ να
υπερβαύνουν το 40% του ςυνϐλου των επιλϋξιμων δαπανών του
επενδυτικοϑ ςχεδύου.
αβ. Η αγορϊ πϊγιων ςτοιχεύων ενεργητικοϑ που ςυνδϋονται ϊμεςα με
μύα παραγωγικό μονϊδα, εφϐςον ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ οι εξόσ
προϋποθϋςεισ:
- η μονϊδα αυτό ϋχει παϑςει τη λειτουργύα τησ,
- αποκτϊται απϐ ανεξϊρτητο επενδυτό,
- η ςχετικό ςυναλλαγό πραγματοποιεύται υπϐ τουσ ςυνόθεισ ϐρουσ
τησ αγορϊσ,
- αφαιροϑνται ενιςχϑςεισ που ϋχουν όδη χορηγηθεύ πριν την
αγορϊ.
αγ. Η αγορϊ και εγκατϊςταςη καινοϑργιων ςϑγχρονων μηχανημϊτων
και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ.
αδ. Σα μιςθώματα τησ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ καινοϑργιων
ςϑγχρονων μηχανημϊτων και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ του οπούου
αποκτϊται η χρόςη, εφϐςον η χρηματοδοτικό μύςθωςη περιλαμβϊνει
την υποχρϋωςη αγορϊσ αυτών κατϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ
β.

Για ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, ϐπωσ δαπϊνεσ ςυςτημϊτων
διαςφϊλιςησ και ελϋγχου ποιϐτητασ, πιςτοποιόςεισ, προμόθειασ
και εγκατϊςταςησ λογιςμικοϑ και ςυςτόματοσ οργϊνωςησ τησ
επιχεύρηςησ, δαπϊνεσ για τη μεταφορϊ τεχνολογύασ μϋςω τησ
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αγορϊσ
δικαιωμϊτων
πνευματικόσ
ιδιοκτηςύασ,
αδειών
εκμετϊλλευςησ, ευρεςιτεχνιών, τεχνογνωςύασ και μη κατοχυρωμϋνων
τεχνικών γνώςεων κ.ϊ..
Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα πρϋπει να αποτελοϑν αποςβεςτϋα ςτοιχεύα
του ενεργητικοϑ που θα χρηςιμοποιοϑνται αποκλειςτικϊ και μϐνο
ςτην ενιςχυϐμενη επϋνδυςη και θα αποκτώνται απϐ τρύτουσ με τουσ
ϐρουσ που ιςχϑουν ςτην αγορϊ. Επύςησ θα πρϋπει να εντϊςςονται
ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ και να παραμϋνουν ςτισ
εγκαταςτϊςεισ τησ επιχεύρηςησ που λαμβϊνει την περιφερειακό
ενύςχυςη για περύοδο τουλϊχιςτον πϋντε ετών.
Σο κϐςτοσ των ενιςχυϐμενων ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων δεν
μπορεύ να υπερβαύνει το πενόντα τοισ εκατϐ (50%) του ςυνϐλου
των επιλϋξιμων δαπανών του επενδυτικοϑ ςχεδύου
Επιλεξιμότητα δαπανών των επενδυτικών ςχεδίων των Δράςεων Δ,Ε και
ΣΤ
Β. Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν ϐτι τα
επενδυτικϊ ςχϋδια που εντϊςςονται ςτισ κατηγορύεσ δρϊςεων Δ, Ε
και τ, ςε εφαρμογό του Ευρωπαώκοϑ Κανονιςμοϑ περύ κρατικών
ενιςχϑςεων όςςονοσ ςημαςύασ (de minimis), ενιςχϑονται για τισ
ακϐλουθεσ κατηγορύεσ δαπανών :
Κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών
-

Η αγορϊ και εγκατϊςταςη καινοϑργιων ςϑγχρονων μηχανημϊτων και
λοιποϑ εξοπλιςμοϑ και εγκαταςτϊςεων, ιδύωσ φιλικών ςτο
περιβϊλλον, που να ϋχουν μειωμϋνη κατανϊλωςη ενϋργειασ και να
ενςωματώνουν ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ αυτοματιςμοϑ και ελϋγχου
ποιϐτητασ.

-

Καινοϑργιοσ εξοπλιςμϐσ για την εξυπηρϋτηςη των δραςτηριοτότων
του εναλλακτικοϑ (θεματικοϑ) τουριςμοϑ. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται
τα εξόσ εύδη εξοπλιςμοϑ: ιαματικϐσ, καταςκηνωτικϐσ, αθλητικϐσ,
ιππαςύασ (εξαιρουμϋνων των ύππων), τοξοβολύασ, ορειβατικϐσ,
θρηςκευτικϐσ, ποδηλαςύασ, rafting, κανϐε-καγιϊκ, καταδϑςεων,
πλωτόσ περιόγηςησ, ιςτιοπλοϏασ, γαςτρονομύασ, κ.λπ

-

υςτόματα
διαχεύριςησ,
ιδύωσ
αποθηκών,
εμπορευμϊτων,
αποθεμϊτων αυτοματιςμοϑ, ελϋγχου, ςϑγχρονα τηλεπικοινωνιακϊ
ςυςτόματα, εφαρµογό CRM, εφαρμογϋσ ηλεκτρονικοϑ επιχειρεύν
(ebusiness), ηλεκτρονικοϑ καταςτόµατοσ – αγορών, ηλεκτρονικϐσ
εξοπλιςµϐσ, GPS, webcams, PDA’s, κλπ.

-

Δαπϊνεσ
διαςφϊλιςησ
ποιϐτητασ,
πιςτοπούηςησ
υιοθϋτηςησ ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ.

-

Δαπϊνεσ προβολόσ ςε αγορϋσ – ςτϐχουσ.

προώϐντων,
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-

Σεχνικό και ςυμβουλευτικό υποςτόριξη, ςυνεργαςύα με ερευνητικϊ
κϋντρα και πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα, μελϋτεσ περιβαλλοντικών
επιπτώςεων, μελϋτεσ μεύωςησ τησ περιβαλλοντικόσ επιβϊρυνςησ.

-

Προςταςύα, απϐκτηςη και χρόςη διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ,
δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, μεταφορϊ τεχνογνωςύασ,
ανϊπτυξη πρωτοτϑπων.

-

Καταςκευό, η επϋκταςη, ο εκςυγχρονιςμϐσ κτηριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταςτϊςεων, καθώσ και οι δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ
περιβϊλλοντοσ χώρου, μϋχρι 20% του ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ
του
επενδυτικοϑ
ςχεδύου.
Ειδικϊ
ςτισ
υποκατηγορύεσ
εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και εναλλακτικοϑ τουριςμοϑ , οι ανωτϋρω
δαπϊνεσ μποροϑν να ανϋρχονται μϋχρι 40% του ϑψουσ του
προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου.

-

Δαπϊνεσ αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων, ςυςκευαςιών και
υπηρεςιών, που ςχετύζονται απολϑτωσ με το επενδυτικϐ ςχϋδιο,
τα νϋα προώϐντα και/ό τισ νϋεσ αγορϋσ και αποτελοϑν ςυνθόκη
απαραύτητη τησ υλοπούηςησ του επενδυτικοϑ ςχεδύου και τησ
λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ μϋχρι 20% του προϋπολογιςμοϑ του
επενδυτικοϑ ςχεδύου.

Μη Επιλέξιμεσ Δαπάνεσ
-

Δεν εύναι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ αγορϊσ γηπϋδων ό κτιριακών
εγκαταςτϊςεων. Εξαιρεύται η αγορϊ κτιριακών εγκαταςτϊςεων των
οπούων επιτρϋπεται η μεταβύβαςη ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα
νομοθεςύα Ελλϊδοσ και Ευρωπαώκόσ ΄Ενωςησ και βρύςκονται ςε
οργανωμϋνουσ
υποδοχεύσ
μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραςτηριοτότων
(ΟΤΜΕΔ)
μϋχρι
20%
του
ϑψουσ
του
προϋπολογιςμοϑ
του
επενδυτικοϑ
ςχεδύου.
Ειδικϊ
ςτισ
υποκατηγορύεσ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ , οι δαπϊνεσ αγορϊσ
κτιριακών εγκαταςτϊςεων μποροϑν να ανϋρχονται μϋχρι 40% του
ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου.

-

Δεν
εύναι
επιλϋξιμεσ
για
χρηματοδϐτηςη
δαπϊνεσ
που
ςχετύζονται ϊμεςα με εξαγωγϋσ, ιδύωσ δε αυτϋσ που ςυνδϋονται
ϊμεςα με τισ εξαγϐμενεσ ποςϐτητεσ, με τη δημιουργύα και
λειτουργύα δικτϑου διανομόσ ό με ϊλλεσ τρϋχουςεσ δαπϊνεσ που
ςχετύζονται με τη ςυνόθη εξαγωγικό δραςτηριϐτητα τησ
επιχεύρηςησ και ϊλλεσ δαπϊνεσ που αποκλεύονται απϐ τον
κανονιςμϐ ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

-

Δεν εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη μϋςω των δανεύων οι
δαπϊνεσ για την απϐκτηςη οχημϊτων οδικών εμπορευματικών
μεταφορών οι οπούεσ χορηγοϑνται ςε επιχειρόςεισ που εκτελοϑν
οδικϋσ εμπορευματικϋσ μεταφορϋσ για λογαριαςμϐ τρύτων και
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ϊλλεσ δαπϊνεσ που αποκλεύονται απϐ τον κανονιςμϐ ΕΚ 1998/2006
(de minimis).
-

Δεν εύναι επιλϋξιμοσ ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ, ςτισ
περιπτώςεισ που μπορεύ να ανακτηθεύ ακϐμα και αν δεν ανακτϊται
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