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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.4399/16
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

:
:
:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

:

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Β’ Κύκλος)
Σε Yφιστάμενες & Υπό ίδρυση επιχειρήσεις (άρθρα 6&7 του Αναπτυξιακού Νόμου)
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της Oικονομίας.
Ενδεικτικά:
✓ Τουρισμός:
• Ίδρυση / επέκταση / εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων / camping τουλάχιστον 3*
• Ίδρυση & εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια (που
ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*)
• Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί
λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας,
κέντρα αναζωογόνησης (SPA)
✓ Μεταποίηση προϊόντων (γεωργικών και μη)
✓ Τομέας πρωτογενούς παραγωγής
• Κτιριακές Εργασίες, Αγορά Εξοπλισμού, Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού και δαπάνες Μισθολογικού
Κόστους (Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων)
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Νέες ΜΜΕ και δαπάνες Εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις (Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

30-55%*
10.000.000 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το μέγιστο ύψος ενδέχεται να αυξηθεί με επόμενες αποφάσεις.

*Προκειμένου ο Φορέας της Επένδυσης να δικαιούται το 100% των ως άνω ενισχύσεων, θα πρέπει να ανήκει στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Καθεστώτος*.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

:

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

:

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, με βάση την επίδοση τους στα ακόλουθα βαθμολογικά κριτήρια:
• Αριθμοδείκτες Επίδοσης
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Φορέα
• Αύξηση απασχόλησης με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό
• Ειδικά χαρακτηριστικά Φορέα όπως εξωστρέφεια και καινοτομία
Με τη συμπλήρωση 50% του έργου, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67) :
Δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από Κ.Ο.Ε. σε περίπτωση που προσκομίζονται βεβαιώσεις υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή
λογιστή, πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό
πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους Υπαγωγής της Επένδυσης.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΈΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

:

36 μήνες εκ της εγκρίσεως.
: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ENERGY FINANCIAL GROUP
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Στα πλαίσια και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν.2387/20, 4301/29, του ν. δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62 και ν.100/75, ν.2121/93, απαγορεύεται χωρίς γραπτή άδεια του Συντάκτη, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλως, τμηματικά ή περιληπτικά στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση, κατά παράφραση ή διασκευή, του συνόλου των όποιων περιεχομένων που φέρουν την ένδειξη Copyright © ENERGY FINANCIAL GROUP, σε κάθε ή μία και μόνο σελίδα εκ του συνόλου των
περιεχομένων.Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε αυτό το μήνυμα και σε όποια συνημμένα αρχεία το συνοδεύουν είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τον παραλήπτη τους. Εάν η παραλαβή αυτού του μηνύματος έχει γίνει από λάθος παρακαλούμε ειδοποιείστε τον
αποστολέα άμεσα. Όποιες απόψεις ή ιδέες εκφράζονται σε αυτό το μήνυμα αφορούν μόνο τον συντάκτη του και όχι απαραίτητα την ENERGY GROUP & Co., αποτελούν δε πνευματική ιδιοκτησία και copyright της ENERGY FINANCIAL GROUP.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ταποσοστάενίσχυσης, τα οποία ανακοινώθηκε πως ισχύουν από 01-01-2017 βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,
κυμαίνονται ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΡΟΔΟΠΗ – ΔΡΑΜΑ – ΈΒΡΟΣ – ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΜΑΘΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ – ΠΕΛΛΑ–ΠΙΕΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ

45%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΆΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ,ΣΠΟΡΑΔΕΣ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΦΩΚΙΔΑ

45%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΙΘΑΚΗ,ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

45%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΗΛΕΙΑ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ,ΑΡΚΑΔΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΛΑΚΩΝΙΑ,ΜΕΣΣΗΝΙΑ

55%

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

30%

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΗΣΟΙ

40%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ,ΛΗΜΝΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ,ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ

55%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

ΆΝΔΡΟΣ,ΘΗΡΑ,ΚΕΑ,ΜΗΛΟΣ,ΜΥΚΟΝΟΣ,ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ,
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ

40%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΧΑΝΙΑ

45%

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που την τελευταία τριετία αύξησαν κατά 10% τον λόγο εξαγωγών προς κύκλο
εργασιών τους ή κατά 5% αν το ανωτέρω ποσοστό ήταν άνω του 70% προ τριετίας (3)
Καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών τους
δαπανώνγια ένα τουλάχιστον έτος την προηγούμενη τριετία (3)
Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (κατά τον ορισμό της Ε.Ε.
Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 364/2004), με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς
Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία τριετία (3)
Επιχειρήσεις περιοχών ειδικής ενίσχυσης ( ΒΕΠΕ, ΕΠ, ΘΥΚΤ)
Συνεταιρισμοί (Κοιν.Σ.ΕπΑγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ))
Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Επιχειρήσεις των οποίων τα Επενδυτικά Σχέδια Υλοποιούνται σε κλάδουςΤ.Π.Ε.
Επιχειρήσεις των οποίων το Επενδυτικό Σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του
νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές,
παραμεθόριες) καθώς και ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι,
Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος

