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ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΡΑΗ
«ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ», ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2014-2020».
1. ΚΟΠΟ
Τν Πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε Επελδπηηθώλ Σρεδίσλ ώζηε να αςξηθεί η
ανηαγωνιζηικόηηηα και καη’ επέκηαζη να βεληιωθεί η θέζη ηοςρ ζηην εγσώπια και διεθνή αγοπά.Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ
ηηρ Γπάζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 52.000.000 €.
2. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Η Δξάζεαπεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε Πολύ Μικπέρ, Μικπέρ και Μεζαίος Μεγέθοςρ Δπισειπήζειρθαη ζε απηή ζα κπνξνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ:
Καηηγοπία Α. Τπό ίδπςζη: Επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνύλ μεηά από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ πποκήπςξηρ ηηρ δπάζηρ θαη
ζα δηαζέηνπλ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΔ ηεο επέλδπζεο.
Καηηγοπία Β. Νέερ: Επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά ηελ 1/1/2016 θαη νη νπνίεο μέσπι ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ
πποκήπςξηρ ηηρ δπάζηρ δηαζέηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηιέμηκν ΚΑΔ.
Καηηγοπία Γ. Τθιζηάμενερ: Επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηελ 1/1/2016 θαη νη νπνίεο μέσπι ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ
πποκήπςξηρ ηηρ δπάζηρ δηαζέηνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ επηιέμηκν ΚΑΔ.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ – ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θάζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ κπνξεί λα είλαη από 100.000,00 € - 600.000,00 €. Τα πνζνζηά
ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ γηα ην ζύλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο αλαιπηηθήο πξόζθιεζεο
είλαη έσο 45% Δεκόζηα Επηρνξήγεζε θαη ηνπιάρηζηνλ 55% Ιδησηηθή ζπκκεηνρή, αληίζηνηρα.
4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΣΟΜΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο έμππλεο εμεηδίθεπζεο RIS3
ηεο Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ θαη εηδηθόηεξα ζηνπο αθόινπζνπο παξαγσγηθνύο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο:
 Τνπξηζκόο,
 Αγξνδηαηξνθή,
 Δνκηθά πιηθά,
 Έλδπζε – Κισζηνϋθαληνπξγία,
 Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ,
 Τερλνινγίεο Ελέξγεηαο,
 Τερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο,
 Τερλνινγίεο Μεηαθνξώλ θαη Εθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο.
5. ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
 Να δξαζηεξηνπνηνύληαη ή λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
 Τν πξνηεηλόκελν επελδπηηθό ζρέδην λα αθνξά ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΔ.
 Να απαζρνινύλ ιηγόηεξεο από 250 ΔΜΔ μιζθωηήρ επγαζίαρ ή ο εηήζιορ κύκλορ επγαζιών θαη ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ
δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εκαη. εςπώ.
 Να ιεηηνπξγνύλ λόκηκα δηαζέηνληαο ηελ θαηάιιειε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, άδεια λειηοςπγίαρ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε
άδεηα δελ έρεη εθδνζεί ή έρεη ιήμεη ρξνληθά, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο έθδνζεο/αλαλέσζεο απηήο.
 Να καλύπηοςν καη’ ελάσιζηο ηο 60% ηηρ απαιηούμενηρ ιδιωηικήρ ζςμμεηοσήρ ηνπ πξνηεηλόκελνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ (ίδηα
ζπκκεηνρή ή/θαη έγθξηζε δαλείνπ).
 Να μην είναι πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα κελ βξίζθνληαη ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
 Η ζρεδηαδόκελε πξάμε πξέπεη να πληποί ηον σαπακηήπα κινήηπος θαη γηα ηνλ ζθνπό απηό δεν ππέπει λα έρεη γίλεη έλαξμε εξγαζηώλ
γηα ην έξγν ή ηε δξαζηεξηόηεηα πξηλ ηελ ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο ελίζρπζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύλνιν ηνπ επελδπηηθνύ
ζρεδίνπ θαζίζηαηαη μη επιλέξιμο ππορ σπημαηοδόηηζη.
 Να ππνβάιινπλ επελδπηηθό ζρέδην, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη εληύπσλ, όπσο νξίδνληαη από
ηελ παξνύζα πξνθήξπμε.
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 Να ππνβάιινπλ κηα θαη κνλαδηθή αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο αλά Α.Φ.Μ. ζηελ παξνύζα δξάζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο.
 Γηα ηηο ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο, δεν μποπεί ο ίδιορ μέηοσορ να ζςμμεηέσει ζε παπαπάνω από ένα (1) επενδςηικό ζσέδιο.
6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλώλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε αλακέλεηαη λα είλαη νη αθόινπζεο:
Α/Α
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΔΝΩΜΑΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
1
Κηίπια,εγκαηαζηάζειρ και πεπιβάλλων σώπορ
2

ΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
Έωρ 100%

Μησανήμαηα – Δξοπλιζμόρ

2.1

Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκόο

2.2

Μεηαθνξηθά κέζα
 Επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
 Μηθηήο / πνιιαπιήο ρξήζεο, έσο ελλέα (9) ζέζεσλ

Έωρ 100%
Έωρ 15.000 εςπώ (ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε) νη
δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε δαζκνύο, θόξνπο, ηέιε,
έμνδα ακνηβώλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνύ ΔΕΝ
είλαη επηιέμηκεο.

ΑΤΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
3
Λογιζμικά
3.1 Λνγηζκηθό
3.2 Ιζηνζειίδα

Έωρ 100%
Έωρ 2.500 εςπώ

3.3

E-shop

Έωρ 4.000 εςπώ

Πιζηοποίηζη Πποϊόνηων - Τπηπεζιών – Γιαδικαζιών (εκηόρ
αςηών πος είναι ςποσπεωηικέρ από ηο Νόμο πποκειμένος να
εκδοθεί άδεια λειηοςπγίαρ)

Έωρ 10.000 εςπώ/πιζηοποιηηικό

4

*Ωρ ημεπομηνία επιλεξιμόηηηαρ δαπανών οπίζεηαι η ημεπομηνία Υποβολήρ ηηρ Αίηηζηρ Χπημαηοδόηηζηρ.
7. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ
Ο Φξόλνο Υινπνίεζεο ησλ Επελδπηηθώλ Σρεδίσλ είλαη μέσπι εικοζιηέζζεπιρ (24) μήνερ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απόθαζεο
Έληαμεο.
Η ημεπομηνία έναπξηρ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ζην ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) νξίδεηαη ην
δηάζηεκα από 12.03.2019 έσο θαη ηελ καηαληκηική ημεπομηνία ππνβνιήο ζηηο 14.06.2019 ώπα 14:00.
Με εθηίκεζε,
Γηα ηελ ENERGYFINANCIALGROUP
ΣΜΗΜΑ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ έγγξαθν απνηεινύλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όια ηα παξαπάλσ ελδέρεηαη λα επηδερζνύλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Η EnergyFinancialGroup δε θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε πνπ ην
παξόλ ηξνπνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκό/ εηο νιόθιεξνλ.

