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ΚΑΘΕΣΤΩΣ «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 (3ος Κύκλος)
ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη
δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που
προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους
κλάδους του αναπτυξιακού νόμου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚOY ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΡΧΙΚH ΕΠΕΝΔΥΣΗ
•
•
•
•
•

δημιουργία νέας μονάδας
επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΥΠΑΧΘΟΥΝ
Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν
υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης του επενδυτικού
σχεδίου.
Μέγεθος επιχειρήσεων
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.
Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή
υπό ίδρυση(με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν
την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου).
Κλάδοι δραστηριότητας
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με εξαιρέσεις.
ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ:
Α. Με βάση τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. οι τομείς:
• χάλυβα
• συνθετικών ινών
• άνθρακα
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• ναυπηγίας
• παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
• μεταφορών
Β. Με βάση ΚΑΔ ενδεικτικά: Εμπόριο, Επιστημονική έρευνα, Εστίαση, Εκπαίδευση,
Κατασκευές
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
•
•
•

50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
150.000€ για μικρές επιχειρήσεις

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Καθορίζεται βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων(Περιφέρεια υλοποίησης της
επένδυσης και Μέγεθος φορέα) και τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Εξωστρεφείς: μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αύξησαν την εξωστρέφειά
τους την τριετία πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου ή οι εξαγωγές ανέρχονται
άνω του 85%.
2. Καινοτόμες: μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
>10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3
τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
3. Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων
4. Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της
απασχόλησής τους >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής
5. Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και
Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις,
6. Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε έναν από τους Κλάδους
Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής
7. Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το
μέσο όρο του κλάδου τους
8. Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.),
Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Κ.Υ.Τ.)
και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της
ενισχυόμενης επιχείρησης
9. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές:
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o Ορεινή παραμεθόρια: απόσταση 30 χλμ. από σύνορα, καθώς και τα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου
και του Νομού Δωδεκανήσων
o νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
o περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30%, διάστημα 2001- 2011
10. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα
αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως,
Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
➢ δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
α. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας
στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β. αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια,
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού
μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται
άμεσα με μια παραγωγική μονάδα(υπό προϋποθέσεις)
γ. αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
δ. μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση
ε. δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια)
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
➢ δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων(υπό προϋποθέσεις)
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης(υπό
προϋποθέσεις).
➢ μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως
αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο
δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης(αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς
ενίσχυση μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή/και β’)
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β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:
➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ
Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο
για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
➢ επιχορήγηση ή
➢ φορολογική απαλλαγή ή
➢ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), ή
➢ επιδότηση μισθολογικού κόστους
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων : έως του ποσοστού που καθορίζεται για
κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων(από 10%
έως 55%)
και
β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: έως του ύψους που καθορίζεται για
κάθε δαπάνη βάση της προκήρυξης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση,
δημόσια στήριξη ή παροχή
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης
Η υποβολής επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται έως 30/10/20.

