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      Τπηρεςίεσ Premium προσ 

την επιχείρηςή ςασ:  
Προ‐αξιολόγηςη και βελτιςτο‐ 

ποίηςη τθσ βακμολογίασ ςασ.  
Τποςτήριξη κατά τθν υποβολι 

και κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολό‐ 

γθςθσ τθσ επζνδυςισ ςασ,  
Διαχείριςη του ζργου κατά τθν 

υλοποίθςθ,  
Τποςτιριξθ κατά τθν 

εκταμίευςη τθσ επιδότθςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΕΣΩΕΝΙΧΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
& ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Προχπολογιςμόσ: 15.000 – ζωσ  
τον κφκλο εργαςιϊν του ζτουσ 
2015 (με μζγιςτο τισ 200.000€)  

Ποςοςτό ενίςχυςησ: 40% των επι‐  
λζξιμων δαπανϊν. Προςαφξηςη 
κατά 10% ςτην περίπτωςη πρός‐ 
ληψησ νζου προςωπικοφ.  

Δυνατότητα προκαταβολήσ 
μζχρι 40% τθσ αναλογοφςασ 
∆θμόςιασ ∆απάνθσ ζναντι ιςόπο‐ 
ςθσεγγυθτικισεπιςτολισ.  

Ζναρξθ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν:  
11/2/2016  

Διάρκεια υλοποίηςησ: 24 μήνεσ  
από την ημερομηνίαζνταξησ.  
Σο 30% του εγκεκριμζνου επιχορθ‐ 
γοφμενου προχπολογιςμοφ, κα 
πρζπει να πραγματοποιθκεί και να 
αποτελζςει αντικείμενο αιτιματοσ 
επαλικευςθσ ςτο πρϊτο ζτοσ υλο‐ 
ποίθςθσ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΣΙ ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ » (Αϋ κφκλοσ)  
ςτο πλαίςιο του ΕΠ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα,Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)»του  

ΕΠΑ 2014 – 2020 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙ 

    α. Τφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Βϋ και Γ' κατθγορίασ, οι οποίεσ μζχρι 31/12/2015  
ζχουν κλειςμζνεσ δφο ι περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ ή  
β. Νζεσ επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν ωσ άνω κατθγορία των υφιςτάμενων και ζχουν  
ςυςτακεί μζχρι 31/12/2015.  
Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να διακζτουν μζχρι 31/12/2015 δραςτθριότθτα ςε ζναν τουλάχιςτον  
επιλζξιμο ΚΑΔ και να διακζτουν κατά την ζγκριςη του επενδυτικοφ ςχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά 
ςτο επενδυτικό ςχζδιο, εφόςον αυτόσ είναι διαφορετικόσ από τον/ουσ υφιςτάμενο/ουσ ΚΑΔ. 
Σο πρόγραμμα κα ενιςχφςει επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςτουσ 
8 ςτρατηγικοφσ  τομείσ  προτεραιότητασ  του  ΕΠΑνΕΚ  που είναι  οι εξήσ: 
1. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Σροφίμων, 2.Πολιτιςτικζσ & Δημιουργικζσ Βιομηχανίεσ (ΠΔΒ), 
3. Τλικά – Καταςκευζσ, 4. Εφοδιαςτική Αλυςίδα, 5. Ενζργεια, 6. Περιβάλλον, 7. Σεχνολογίεσ 
Πληροφορικήσ και Επικοινωνίασ ΣΠΕ, 8. Τγεία Εξαιροφνται οι δραςτηριότητεσ: Εςτίαςη, 
Σουριςμόσ, Λιανικό Εμπόριο, Αλιεία & υδατοκαλλιζργεια, παραγωγή, μεταποίηςη & εμπορία 
γεωργικϊν προϊόντων 

 
ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

Να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: επιχειριςεισ εταιρικοφ / εμπορικοφ 
χαρακτιρα (Ανϊνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιοριςμζνησ Ευθφνησ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή  
Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε), ατομικζσ επιχειρήςεισ, υνεταιριςμόσ, ΚΟΙΝΕΠ (Ν.4019/2011). 

     Να υποβάλουν ζωσ μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ.  
Σο επενδυτικό ςχζδιο (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) να μθν ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ  
Κατά τθν τελευταία τριετία το ςφνολο των επιδοτιςεων δε μπορεί να ξεπερνά τισ 200.000 ευρϊ (ι 
100.000 ευρϊ για τον τομζα μεταφορϊν) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ τθσ δράςθσ).  
Να λειτουργεί νόμιμα ι να ζχει υποβάλει αίτθςθ ανανζωςισ τθσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 
(εφόςον απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ)  
Να μθν αποτελεί προβλθματικι επιχείρθςθ ι να μθ τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκ. 
διαχείριςθ Να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τθσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ.  
Να διακζτουν ι να δεςμευκοφν ότι κα μεριμνιςουν για τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ με ςκοπό τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ ατόμων με αναπθρία. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ (πιο αναλυτικά ςτην προκήρυξη)  

 

Κτίρια, λοιπζσ εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χϊροσ (ζωσ 40% του επιλζξιμου 

προχπολογιςμοφ) Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ (ζωσ 90% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ)  
Προμικεια μεταφορικοφ μζςου επαγγελματικισ χριςθσ ζωσ 15000€ Εγκαταςτάςεισ 

προςταςίασ περιβάλλοντοσ & εξοικονόμθςθσ ενζργειασ & φδατοσ  
    Ανάπτυξθ & Πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Ενζργειεσ για τθν κατοχφρωςθ ευρεςιτεχνιϊν και τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςε εκνικό, 
ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο ι για τθν απόκτθςθ και χριςθ πατεντϊν και για τθ μεταφορά 

τεχνογνωςίασ  
Δαπάνεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ με οίκουσ του εξωτερικοφ ι 

Κοινϊν Επιχειριςεων Joint‐Ventures, που αφοροφν νζεσ αγορζσ ι νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ  
Πιςτοποίθςθ & τυποποίθςθ τελικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν ςφμφωνα με αναγνωριςμζνα 

πρότυπα Μιςκολογικό κόςτοσ εργαηομζνων (υφιςτάμενου ι/και νζου προςωπικοφ) 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 
Ζλεγχο τησ κατάςταςησ του δικαιοφχου 

(ενδεικτικά αναφζρονται: ςυνάφεια Ε. με τισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ 
δραςτθριοποίθςθσ (αναλυτικά ςτθν προκιρυξθ), εξωςτρζφεια επιχείρθςθσ, μεταβολζσ απαςχόλθςθσ, 
μζςθ αφξθςθ κφκλου εργαςιϊν τελευταίασ τριετίασ, επενδυτικι πολιτικι κατά τθν τελευταία 
πενταετία, κατοχυρωμζνο δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ, διακρίςεισ/ βραβεφςεισ 
ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ)  

Ζλεγχο ποιότητασ, πληρότητασ του επενδυτικοφ ςχεδίου (περιγραφι Ε., ςτόχευςθ Ε., προβλζψεισ  
εςόδων‐εξόδων επιχείρθςθσ, ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ 

Οι αιτήςεισ χρηματοδότηςησ θα υπο‐ 
 

επζνδυςθσ, βακμόσ πρωτοτυπίασ Ε., ενζργειεσ 
 

προϊκθςθσ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ βληθοφν υποχρεωτικά μζςω του ΠΚΕ 
 

Ωριμότητα Ε. (χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ε., από 07.04.2016 ζωσ 20.05.2016. 
 

απαιτιςεισ αδειοδότθςθσ, φπαρξθ ςυμφωνθτικϊν ι  
 

προςφμφωνων πϊλθςθσ προϊόντων)  
 

 

 Ζλεγχοσ πλήρωςησ των τυπικϊν προχποθζςεων ςυμμετοχήσ 
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