“Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”
Μεσαίων Επιχειρήσεων,
στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ)

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό
τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Η Δράση απευθύνεται σε Μεσαίες Επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση θεωρείται μεσαία όταν:


είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζόμενους και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ



είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10
εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ
και 43 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει πέραν του να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης:


να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας



Να αιτούνται χρηματοδότησης για επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
(χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι τομείς αγροδιατροφής/ βιομηχανίας τροφίμων, ενέργειας,
εφοδιαστικής αλυσίδας, πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών, περιβάλλοντος, τουρισμού,
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας, Υγείας, Υλικών – Κατασκευών)



Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας



Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους



Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
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Ο χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οικονομικά στοιχεία της δράσης:


Προϋπολογισμός της δράσης

: 150 εκ. € για το σύνολο της χώρας



Για την Περιφέρεια Αττικής

: 56,25 εκ. €



Ύψος επενδυτικών σχεδίων

: 50.000 € - 400.000 €



Ποσοστό επιδότησης

: 50% των επιλέξιμων δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες


Μηχανήματα – Εξοπλισμός (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου)



Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
(μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου)



Μεταφορικά μέσα



Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου



Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Διαδικασία υποβολής
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο
υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

Έναρξη Περιόδου Υποβολών: 27 Ιουνίου 2018
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης κατά σειρά προτεραιότητας.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (4 Δεκεμβρίου 2019)

Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης
ΕΛΑΝΕΤ www.elanet.gr ● τηλ. 2130166100 ● e-mail: poiotikos@elanet.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3680722 και στο e-mail peleki@acsmi.gr
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