Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:
Ανεξάρτητες ΜΜΕ (2η προκήρυξη)

Νέες

To καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016 απευθύνεται σε νέες (υπό ίδρυση επιχειρήσεις και
νεοσύστατες επιχειρήσεις, μέχρι 7 έτη λειτουργίας) και ανεξάρτητες
(καμία σύνδεση με άλλη επιχείρηση) επιχειρήσεις (πλην εκείνων που ρητά
εξαιρούνται) σε όλη την επικράτεια.
Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα
πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να
πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Δημιουργία νέας μονάδας.
 Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες

που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες
δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των
στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει
καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα
υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω
προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
 Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των 3 προηγούμενων
οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη
δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση
που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής τρεις τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν
αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα
αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
 Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε
επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται
από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή
εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» παρέχονται σχεδόν όλες οι
δέσμες κινήτρων του Νέου Επενδυτικού Νόμου: Επιχορήγηση,
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Φορολογική απαλλαγή,
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Ενισχυόμενες Δαπάνες
Η

κατασκευή,
η
επέκταση,
ο
εκσυγχρονισμός
κτιριακών
εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των
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κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας
στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου.
 Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού
(κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των
στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, υπό προϋποθέσεις
 Η 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.
 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση,
και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης
προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν
σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και
μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων,
προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης
της επιχείρησης.
 Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας

Ειδικά επενδυτικά σχέδια
Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες
περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης .
Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια
επιχειρήσεων που είναι:
 Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό

εξαγωγών την τελευταία τριετία.
 Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των
λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης.
 Ανεξάρτητες ΜΜΕ, που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν
σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία
νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς.
 Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την
τελευταία τριετία.
 Συνεταιρισμοί,
Κοινωνικές
Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
 Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας,
Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής.
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 Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία

σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από
την ΕΛΣΤΑΤ.
 Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π,
ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές
όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου
(ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και
μεταναστευτικές
ροές, με πληθυσμιακή
μείωση, νησιωτικές,
παραμεθόριες).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
 Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000€.
 Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000€.
 Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000€.
 Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000€.
 Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N.

4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),
τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) επένδυση ελάχιστου ύψους 50.000€.
Υποβολή αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018.
Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και
Τουρισμού:https://www.ependyseis.gr/mis(S(t5a25g22ue0pt131wmidgu2v)
)/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
Δείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης εδώ

Αρμόδιος φορέας:
Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25 (5ος όροφος), Αθήνα
Email: infodesk@mnec.gr
Τηλ: +30 210 3258800 – 804
www.ependyseis.gr
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