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Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21-8-2009

Α.Π.: 40844/ΕΥΣ6681

ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίουστο

Υπηρεσιών

πλαίσιο

των

Περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το

ν.

3614/2007

παρεµβάσεων

για

«∆ιαχείριση,
την

έλεγχος

προγραµµατική

και

εφαρµογή

περίοδο

2007

−

αναπτυξιακών
2013»

(ΦΕΚ

267/Α/3.12.2007),
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005),
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε αρ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13-1-2009 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ /40/Β/16-1-2009),
4. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ
165/Α/14.07.2000),
5. Το Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών

στο

Υπουργείο

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών»

(ΦΕΚ

57/Α/21.03.2002),
6. Το

Π.∆.

4/2009

«∆ιορισµός

Υπουργών,

Αναπληρωτή

Υπουργού

και

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Β/08-07-2009),
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7.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 3850/ΕΥΣ523 (ΦΕΚ333/Β/29.02.08)
για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύσταση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
όπως ισχύει,

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη
θέσπιση

κανόνων

σχετικά

µε

την

εφαρµογή

του

κανονισµού

(ΕΚ)

αριθ.1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης,
10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 994/1998 του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την
εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των
Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

σε

ορισµένες

κατηγορίες

οριζόντιων

κρατικών

ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης
αντίστοιχα,
12. Την υπ’ αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο
«Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης» (Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. C83 της 7.4.2009),
13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. C(2009) 5729/15.07.09 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009,
14. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των
πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. L 124 της 20/05/2003),
15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των αποφάσεων της Επιτροπής µε τις οποίες τα κράτη µέλη
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνοµες και ασυµβίβαστες κρατικές ενισχύσεις,
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16. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ.∆.Ε.), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
124125/ 22-12-08 πράξη αποδοχής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
17. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) Υπουργική Απόφαση
Σ.∆.Ε. (ΥΠΑΣΥ∆), όπως ισχύει,
18. Την µε αριθµό Ε (2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής για την
έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός
CCI2007GR6UN5001),
19. Την µε αριθµό Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006),
20. Την µε αριθµό Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί έγκρισης του Π.Ε.Π. ∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός
CCI 2007GR161PO007),
21. Την µε αριθµό Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί

έγκρισης

του

Π.Ε.Π.

Μακεδονία

–Θράκη

(Κωδικός

CCI

2007GR161PO008),
22. Την µε αριθµό Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001),
23. Την µε αριθµό Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
περί

έγκρισης

του

Π.Ε.Π.

Κρήτη

&

Νήσοι

Αιγαίου

(Κωδικός

CCI

2007GR16UPO002),
24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7-11-2008 επιστολή της Danuta Hubner,
Επίτροπο

για

την

Περιφερειακή

Πολιτική,

προς

τον

Γενικό

Γραµµατέα

Επενδύσεων και Ανάπτυξης σχετικά µε την αναγκαιότητα αναθεώρησης των
επιχειρησιακών

προγραµµάτων

προς

την

κατεύθυνση

της

περαιτέρω

υποστήριξης για επενδύσεις ως µέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που
προκύπτουν από την διεθνή οικονοµική κρίση,
25. Το ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας (COM(2008)
800/26.11.2008), µε το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων µέτρων για την
ανάπτυξη και την απασχόληση µε σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονοµία,
26. Την υπ’ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα «πολιτική για
τη συνοχή: Επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία», η οποία υποβλήθηκε
για να πλαισιώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, και
έχει ως στόχο να δώσει έµφαση στη σηµασία που έχουν οι επενδύσεις για την

3

πραγµατική οικονοµία, µέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να προβάλει µια
σειρά µέτρων που προτείνονται για να επιταχυνθεί η συµβολή των επενδύσεων
της πολιτικής για τη συνοχή,
27. Την

υπ'

αριθµ.

πρωτ.

32842

/

ΕΥΣ

5239

/

30.06.2009

(ΦΕΚ

1299/Β/01.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α' )»,
28. Την

υπ'

αριθµ.

πρωτ.

34704

/

ΕΥΣ

5269

/

09.07.2009

(ΦΕΚ

1418/Β/15.07.2009) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης µε τη µορφή άµεσης επιδότησης στο πλαίσιο των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου»,
29. Την

υπ'

αριθµ.

πρωτ.

1525/Β/27.07.2009)

36318

Υπουργική

/

ΕΥΣ

Απόφαση,

5868

/

«∆ιάθεση

17.07.2009
πιστώσεων

(ΦΕΚ

από

το

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την εφαρµογή των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, και ορισµός των
ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων»,

Αποφασίζουµε
Την έγκριση της προκήρυξης για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού –
Εµπορίου

-

Υπηρεσιών

στο

πλαίσιο

των

Περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε τα οριζόµενα:

‐

στην υπ' αριθµ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 Υπουργική Απόφαση,
«Ρύθµιση

θεµάτων

που

αφορούν

τη

διαχείριση

δράσεων

ενίσχυσης

επιχειρήσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής
Περιόδου 2007-2013 σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267 Α' )», όπως ισχύει

‐

στην υπ' αριθµ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009 Υπουργικής Απόφασης
διάθεσης πιστώσεων όπως ισχύει.

‐

Την υπ' αριθµ. πρωτ. 34704 / ΕΥΣ 5269 / 09.07.2009 Υπουργική Απόφαση,
«Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης µε τη µορφή
άµεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1: Γεωγραφικές Ζώνες
Άρθρο 2: Κατηγορίες Ενισχύσεων – Θεµατικές ενότητες
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Άρθρο 4: Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού – ∆ιάρκεια υλοποίησης
Άρθρο 5: Προϋπολογισµός - Ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης – Ίδια Συµµετοχή
Άρθρο 6:Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), Επιλέξιµες Ενέργειες και ∆απάνες
Άρθρο 7: Προθεσµία και τόπος υποβολής των προτάσεων
Άρθρο 8: ∆ικαιολογητικά και στοιχεία για την υποβολή των προτάσεων
Άρθρο 9: Όργανα αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης
Άρθρο 10: ∆ιαδικασία αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης
Άρθρο 11: Κριτήρια αξιολόγησης
Άρθρο 12: Όργανα και ∆ιαδικασία Υποβολής Ενστάσεων εκ µέρους των επενδυτών
Άρθρο 13: Υπογραφή συµβάσεων
Άρθρο 14: Όργανα και διαδικασίες τροποποίησης των συµβάσεων υλοποίησης των
επενδύσεων
Άρθρο 15: Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, πιστοποίησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης
των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων
Άρθρο 16: Όργανα και διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους
των ενισχύσεων
Άρθρο 17: Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης
Άρθρο 18: Καθεστώς ενίσχυσης
Άρθρο 19: Χρόνος ολοκλήρωσης του µέτρου ενίσχυσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα Α: Γεωγραφικές Ζώνες
Παράρτηµα Β: Επιλέξιµες Ενέργειες και δαπάνες
Παράρτηµα Γ: Τυπικά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Παράρτηµα ∆: Ορισµός και δήλωση για την ιδιότητα ΜΜΕ
Παράρτηµα Ε: Επιλέξιµοι ΚΑ∆ Μεταποίηση - Τουρισµός
Παράρτηµα ΣΤ: Επιλέξιµοι ΚΑ∆ Εµπόριο – Υπηρεσίες
Παράρτηµα Ζ: Βαθµολόγηση κριτηρίων
Παράρτηµα Η: ∆ικαιολογητικά για την εκταµίευση της επιχορήγησης
Παράρτηµα Θ: Αίτηση
Παράρτηµα I: Έντυπο υποβολής πρότασης
Παράρτηµα ΙΑ: Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης
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Άρθρο 1
Γεωγραφικές Ζώνες
Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Για τις ανάγκες της παρούσας, η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε δύο (2)
γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαµβάνονται σε κάθε
Γεωγραφική Ζώνη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας.

Άρθρο 2
Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεµατικές Ενότητες
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων

που

πρόκειται

να

επιτευχθεί

µε

στοχευµένες

δράσεις

που

συµβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, της περιβαλλοντικής προστασίας,
εξοικονόµησης ενέργειας, εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες.
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις είναι µε την µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής
επιχορήγησης.
Οι ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α)

Θεµατική

Ενότητα

«Μεταποίηση»:

Αφορά

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων στη µεταποίηση
β)

Θεµατική

Ενότητα

«Τουρισµός»:

Αφορά

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των τουριστικών µικρών και πολύ
µικρών

επιχειρήσεων

(τουριστικών

καταλυµάτων)

χωρίς

αύξηση

της

δυναµικότητας τους
γ) Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών

επιχειρήσεων

σε σχετικούς

κλάδους του τριτογενή τοµέα
δ) Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων

σε σχετικούς

κλάδους του τριτογενή τοµέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας
εξαιρούνται από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
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Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
υποβάλλει

την

επενδυτική

πρόταση

καλείται

«∆υνητικός

∆ικαιούχος

της

Ενίσχυσης».
Oι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι
ακόλουθες:
•

να είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική επικράτεια

•

να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάµηνες και
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις

•

να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

•

ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται:
-

από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια
ευρώ

(10.000.000

€)

το

µέγιστο

για

τις

θεµατική

ενότητα

«Τουρισµός»
-

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»

-

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»

-

από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ
(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις
πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων
του εδαφίου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
•

να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεµατική
Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν
βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

•

να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόµενους (σε Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας ΕΜΕ) κατά το 2008

•

να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους
όρους του Παραρτήµατος ∆ της παρούσας.
Σηµειώνεται

ότι

λόγω

της

ιδιαιτερότητας

των

επιχειρήσεων

πoυ

λειτουργούν µε το σύστηµα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται
επισταµένως το θέµα της δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της
«µητρικής εταιρίας» έναντι της «θυγατρικής».
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•

να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης

•

η ενίσχυση χορηγείται µόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληµατικές
την 1η Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν
προβληµατικές

κατά

την

ηµεροµηνία

εκείνη,

αλλά

κατέστησαν

προβληµατικές στη συνέχεια συνεπεία της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής
και οικονοµικής κρίσης
Μια Επιχείρηση θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους
ακόλουθους όρους:
α)

αν

πρόκειται

για

εταιρεία

περιορισµένης

ευθύνης,

εφόσον

έχει

απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω
του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί
πάνω

από

το

µισό

του

κεφαλαίου

της,

όπως

εµφανίζεται

στους

λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του
κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση
πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος µέτρου ενίσχυσης, ότι είναι
προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις

που

αναφέρονται

στο

στοιχείο

(γ)

της

παρούσας

παραγράφου
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι
δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι
εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού.
∆εν έχουν επίσης δικαίωµα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη
µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της

κοινοπραξίας ή του

συνεταιρισµού.
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Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της
κάθε επιχείρησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις του τοµέα του Τουρισµού που δεν
τηρούν βιβλία βάση νόµου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύµφωνα
µε τον τύπο: Καθαρό Τεκµαρτό Φορολογητέο Εισόδηµα / 0,32.
Ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό Eτήσιων Mονάδων
Eργασίας

(ΕΜΕ), δηλαδή

στον

αριθµό

εργαζοµένων

µόνιµης

και

πλήρους

απασχόλησης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά το ηµερολογιακό έτος 2008.
Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση
αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών
αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές
χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισµένες πλήρεις
δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Άρθρο 4
Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού – ∆ιάρκεια υλοποίησης
1. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης κυµαίνεται:
i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως
250.000 €) για την θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»
iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €)
για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω Θεµατικές Ενότητες µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση
µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην
περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν
επιχορηγούνται.
2. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) µήνες για την µεταποίηση και τον τουρισµό και
τους δώδεκα (12) µήνες για τις θεµατικές ενότητες του εµπορίου και των
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υπηρεσιών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του
αρµόδιου Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆.) και του δικαιούχου της
ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τετράµηνης και δίµηνης παράτασης αντίστοιχα,
η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε
κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος
µέτρου ενίσχυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 19.
Άρθρο 5
Προϋπολογισµός & Ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης - Ίδια Συµµετοχή
1. Ο προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης σε ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται σε
1,05 δις ευρώ.
2. Η προκήρυξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

(Ε.Τ.Π.Α.)

Προγραµµάτων

στο

(Π.Ε.Π.)

πλαίσιο

«Αττική»,

των

Περιφερειακών

«Μακεδονία-Θράκη»

Επιχειρησιακών

«∆υτική

Ελλάδα-

Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου».
Ο προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά θεµατική
ενότητα και άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην µε υπ' αριθµ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ
5868 / 17.07.2009 Υπουργικής Απόφασης διάθεσης πιστώσεων.
Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise)
και υπάγονται σε µια από τις θεµατικές ενότητες του άρθρου 2 έχει προβλεφθεί
ξεχωριστός προύπολογισµός ύψους 50 εκατ. Ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ως άνω Υπουργική Απόφαση.

3. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συµµετοχή
του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων
δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ιδιωτική Συµµετοχή (%)
Επιχορήγηση
(%)

Ελάχιστο Ποσοστό
Ίδιας
Συµµετοχής
(%)

Μέγιστο Ποσοστό
τραπεζικού
δανείου (%)

Γεωγραφική
Ζώνη Α

55

20

25

Γεωγραφική
Ζώνη Β

65

20

15

Γεωγραφική
Ζώνη

4. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της
ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδια συµµετοχή ή/και µεσοµακροπρόθεσµο
Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συµµετοχής παρουσιάζεται στον
παραπάνω

πίνακα.

Το

µεσοµακροπρόθεσµο

τραπεζικό

δάνειο

δεν

είναι

υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό µεσοµακροπρόθεσµου τραπεζικού δανείου
παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.
5. Η ίδια συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, πρέπει να
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης. Το ποσοστό αυτό
δεν µπορεί να µειωθεί κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της επένδυσης και
ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης.
6. Ως ίδια συµµετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και το
εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των
ατοµικών η καταβολή της ιδίας συµµετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές
των

εταίρων/µετόχων

ή

κατά

περίπτωση

από

ελεύθερα

προς

διανοµή

αποθεµατικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, ή από λοιπά
στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων εις νέον για τα οποία δεν
υπάρχει απαγόρευση κεφαλαιοποίησής τους.
7. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλεφθούν ως τρόπος κάλυψης της
ίδιας συµµετοχής, προσκοµίζεται η απόφαση του αρµόδιου οργάνου

της

εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η δέσµευση των αποθεµατικών για την
επένδυση επί µία τριετία (3ετία) από την ολοκλήρωσή της. Σηµειώνεται ότι θα
πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία της
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
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8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της δυνατότητας καταβολής
της ίδιας συµµετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συµµετοχής,
καθορίζονται στα Παραρτήµατα Γ και Η αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), Επιλέξιµες Ενέργειες
και ∆απάνες
1. Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στα
Παραρτήµατα Ε (για τις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης και Τουρισµού) και ΣΤ
(για τις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Υπηρεσιών).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε µια µόνο
θεµατική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν
την 01/01/2009, και να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα
στην ίδια θεµατική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Οι επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες)
µπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην
δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα έσοδα (όπως αυτό προκύπτει από τον µέσο όρο
του κύκλου εργασιών τριετίας τους και αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά
τους έντυπα) και η επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί
στην εν λόγω θεµατική ενότητα είναι επιλέξιµη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο
πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα) σχετικές µε αυτήν
τη θεµατική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να αφορά σε άλλη
θεµατική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη δραστηριότητα που
ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009.
Ειδικά για τις περιπτώσεις µικτών επιχειρήσεων που κατέχουν επιλέξιµο ΚΑ∆ στον
τοµέα του Τουρισµού πριν την 01/01/2009 και τα περισσότερα έσοδα προέρχονται
από άλλη θεµατική ενότητα δύναται ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει
επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα του Τουρισµού υπό τον όρο ότι το
σύνολο της επένδυσης θα αφορά στον ΚΑ∆ του τουρισµού που ήδη κατέχει.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία
έτη, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.
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Λόγω του καθορισµού των νέων Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) µε
την Π.Ο.Λ. 1133/2008 µε την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/∆Μ/6-102008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορισµένοι κωδικοί
δραστηριότητας έχουν αλλάξει θεµατική ενότητα (π.χ. ανήκαν µε την παλιά
κωδικοποίηση στην µεταποίηση και τώρα ανήκουν στις υπηρεσίες). Οι δυνητικοί
δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική
τους πρόταση βάσει των νέων Κ.Α.∆. και στην θεµατική ενότητα που ανήκουν
σύµφωνα µε τους νέους Κ.Α.∆.. Ο Ε.Φ.∆. στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική
πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων µε
τον δηλωθέντα Κ.Α.∆. θα αποδέχεται την υποβολή στην θεµατική ενότητα αυτή
ανεξάρτητα εάν το µεγαλύτερο ποσοστό του µέσου όρου του κύκλου εργασιών
τριετίας εµφανίζεται στην θεµατική ενότητα στην οποία αντιστοιχούσε ο παλαιός
Κ.Α.∆..
2. Οι επιλέξιµες ενέργειες για συγχρηµατοδότηση από την παρούσα προκήρυξη
αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Β της παρούσας.
3. Οι επιλέξιµες δαπάνες για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι
οποίες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµα παραστατικά, αναφέρονται στον Πίνακα
2 του Παραρτήµατος Β.
4. Οι επιλέξιµοι συνδυασµοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεµατική Ενότητα,
περιγράφονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος Β της παρούσας.
Επισηµαίνονται τα εξής:
•

Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και
οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν µπορεί να ανακτηθεί
από τον δικαιούχο µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη. ∆εν είναι επιλέξιµος
ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε οποιονδήποτε τρόπο έσοδα
υπαγόµενα σε ΦΠΑ σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη µερίδα
ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ. Επίσης δεν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ δικαιούχου που
υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.

•

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για επεµβάσεις επί ακινήτου που δεν ανήκει
κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση,
περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες οι επεµβάσεις επί ακινήτου εφόσον
υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου

για

ηµεροµηνία

χρονικό

υποβολής

διάστηµα
της

τουλάχιστον

επενδυτικής

οκτώ

πρότασης.

(8)
Η

ετών

από

την

προσκόµιση

του
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δικαιολογητικού

περιλαµβάνεται στο «Έντυπο

υποβολής

πρότασης» του

δυνητικού δικαιούχου.
Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριµένη περίοδος κατά την στιγµή
της υποβολής της επενδυτικής πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται
να προσκοµίσει δικαιολογητικό µίσθωσης µε ισχύ οκτώ (8) ετών προκειµένου
να

λάβει

οποιοδήποτε

µέρος

της

επιχορήγησης,

(ενδιάµεση

καταβολή,

προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

•

Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιµες µόνο όταν
αφορούν ακίνητα αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης.

•

Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιµες σε ποσοστό έως 50% του
συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης για
τις θεµατικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών και
έως 100% για τη θεµατική ενότητα του τουρισµού.

•

Η επιλεξιµότητα των δαπανών της επενδυτικής πρότασης ξεκινά από την
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.

•

Οι

δαπάνες

που

αφορούν

την

υποβληθείσα

επενδυτική

πρόταση

και

πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας προδηµοσίευσης
της προκήρυξης και της υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του
Ενδιάµεσου Φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.∆.) και του ∆υνητικού ∆ικαιούχου της
ενίσχυσης, κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον υπογραφεί τελικά η σχετική
σύµβαση.
•

∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης
δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή
όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Άρθρο 7
Προθεσµία και τόπος υποβολής των προτάσεων
1. Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούν από 01-09-2009 έως και 09-11-

2009. Η καταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύπου υποβολής πρότασης»
από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆) είναι η 14:00.
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Οι Ε.Φ.∆. που είναι αρµόδιοι για την εκτέλεση των εργασιών της Παρούσας,
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΑ.
2. Σε

περίπτωση

εκπρόθεσµης

υποβολής,

η

επενδυτική

πρόταση

δεν

παραλαµβάνεται από τον Ε.Φ.∆..
3. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση
σε ένα Υποκατάστηµα του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆.) επιλέγοντας
µεταξύ των Υποκαταστηµάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.∆. για την
εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής
Περιφέρειας στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήµατα
των Ε.Φ.∆. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαµβάνονται σε
ηλεκτρονική µορφή στο www.ependyseis.gr.
4. Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε
νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση
µπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε
από τα σηµεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.∆. για την εκτέλεση
του παρόντος µέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας.

Άρθρο 8
Έντυπο υποβολής πρότασης - ∆ικαιολογητικά και στοιχεία
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, το οποίο
περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
(α)

την Αίτηση, σύµφωνα µε τον τύπο του Παραρτήµατος Θ

(β)

το Ερωτηµατολόγιο που αφορά στις προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και
την περιγραφή της επενδυτικής πρότασης, σύµφωνα µε τον τύπο του
Παραρτήµατος Ι

(γ)

τα

τυπικά

δικαιολογητικά

συµµετοχής,

που

περιλαµβάνονται

στο

Παράρτηµα Γ
(δ)

την καταγραφή των τυπικών δικαιολογητικών του σηµείου (γ) του
παρόντος άρθρου σε µορφή λίστας.

Τα ως άνω σηµεία (α), (β) και (δ) του «Έντυπου Υποβολής πρότασης» παράγονται
κατά

τη

διαδικασία

ηλεκτρονικής

υποβολής

από

το

Ολοκληρωµένο

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπ.Οι.Ο.
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 /
30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων
που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 –
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2013). Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική εντός της
προβλεπόµενης στο άρθρο 7 της παρούσας προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής.
Επιπλέον, το «’Έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης υποβάλλεται
υποχρεωτικά και σε φυσική µορφή εις διπλούν, εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας υποβολής του Άρθρου 7 της παρούσας προκήρυξης και δεν µπορεί να
αποσταλεί ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά ή µε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο
(τηλεοµοιοτυπία, κλπ).
1.

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην επενδυτική
πρόταση δεν µπορούν να υποκατασταθούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου
8 του Ν. 1599/1986, µε εξαίρεση όσων ορίζονται ρητώς στο Παράρτηµα Γ
της παρούσας προκήρυξης. Μετά την υποβολή της πρότασης και µέχρι το
πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης, ο Ε.Φ.∆. στον οποίο έχει
υποβληθεί η επενδυτική πρόταση µπορεί εφόσον αυτός και µόνο το κρίνει
αναγκαίο

να

θέσει

προθεσµία

µέχρι

πέντε

(5)

εργάσιµων

ηµερών

προκειµένου να προσκοµίσει ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης τυχόν
πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες. Σε καµία περίπτωση δεν θεωρούνται
πρόσθετα πληροφοριακά έντυπα τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής, που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ.
2.

Προκειµένου να είναι παραδεκτή µια επενδυτική πρόταση, πρέπει να
πληρούνται όλες οι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής του δυνητικού
δικαιούχου της ενίσχυσης σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσας και
επιπλέον:
α) η επενδυτική πρόταση να αφορά επιλέξιµη θεµατική ενότητα, σύµφωνα
µε το Άρθρο 2 της παρούσας
β) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να ασκεί επιλέξιµη επιχειρηµατική
δραστηριότητα βάσει του Άρθρου 6 της παρούσας και η επενδυτική πρόταση
να έχει υποβληθεί στην προσήκουσα θεµατική ενότητα
γ) το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης να είναι σύµφωνο µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης.
δ) ο προϋπολογισµός της επενδυτικής πρότασης να είναι σύµφωνος µε το
Άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης.

3.

Σε

περίπτωση

υποβολής

επενδυτικής

πρότασης

που

δεν

πληροί

τις

προϋποθέσεις των προηγουµένων παραγράφων ή δεν περιλαµβάνει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
θεωρείται «µη παραδεκτή».
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4.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία (1)
επενδυτική πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π.
και µια θεµατική ενότητα και αποκλειστικά σε ένα από τα σηµεία υποδοχής
του Ε.Φ.∆. της διοικητικής Περιφέρειας όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η
επένδυση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων
της µιας (1) προτάσεων από τον δυνητικό δικαιούχο στον ίδιο ή σε άλλο
Ε.Φ.∆., ή η υποβολή επενδυτικής πρότασης σε αναρµόδιο Υποκατάστηµα του
Ε.Φ.∆. καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του αυτοδίκαια «µη
παραδεκτές».

Άρθρο 9
Όργανα αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης
Τα αρµόδια όργανα για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι:
1.

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, στον οποίο υποβλήθηκε η επενδυτική
πρόταση από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

2.

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 & 5 της
υπ’ αριθµ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009)
Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση
δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 – 2013) και συγκροτείται µε
σχετική Υπουργική Απόφαση.

3.

Η Επιτροπή Ενστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθµ. πρωτ.
32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής
Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης
επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 – 2013) και συγκροτείται µε σχετική Υπουργική
Απόφαση.
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Άρθρο 10
∆ιαδικασία αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης
Οι

επενδυτικές

προτάσεις

των

δυνητικών

δικαιούχων

των

ενισχύσεων

αξιολογούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 32842 /
ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής Απόφασης
(Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων,
ΕΣΠΑ 2007 – 2013). Ωστόσο για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης η
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από τους Ε.Φ.∆.
γίνεται το αργότερο εντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών, από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων.
Άρθρο 11
Κριτήρια αξιολόγησης
Τα

αρµόδια

όργανα

της

αξιολόγησης

εξετάζουν

τον

προϋπολογισµό

της

προτεινόµενης επένδυσης ως προς τα όρια που τίθενται στο Άρθρο 4 της παρούσας
και το εύλογο του κόστους. Σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης
επέλθει µείωση του προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης κάτω από τα όρια
που ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας, η πρόταση θεωρείται µη παραδεκτή.
Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:
Κριτήριο 1: Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
Τα υποκριτήρια είναι:
Α. Συνέπεια στις συναλλαγές (κριτήριο αποκλεισµού)
Β. Εµπειρία / Σπουδές
Τα υποκριτήρια του Β. είναι:
1.1.

Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες

1.2.

Σπουδές

1.3.

Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο

Κριτήριο

2:

∆υνατότητα

διάθεσης

της

ίδιας

συµµετοχής

(κριτήριο

αποκλεισµού)
Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα της επιχείρησης
Τα υποκριτήρια είναι:
3.1.

Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών (ΡΑΚΕ)
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3.2.

Κερδοφορία

3.2.α. Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (ΑΚ)
3.2.β. Περιθώριο κέρδους (ΠΚ)
3.3.

Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο (ΠΑΕ)

3.4.

Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων (ΚΕΚ)

Κριτήριο 4: ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Τα υποκριτήρια είναι:
4.1.

∆ιατήρηση θέσεων απασχόλησης (κριτήριο αποκλεισµού)

4.2.

Ποσοστό αύξησης απασχόλησης (ΠΑΑ).

4.3.

Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης (ΑΤΑ).

Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης
Τα υποκριτήρια είναι:
5.1.

Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών

5.2.

Εισαγωγή Καινοτοµίας

5.3.

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής

5.4.

Συµβολή στη τοπική ανάπτυξη

5.5.

Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης

5.6.

Συµβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία

Σχετικά µε την βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης, ισχύουν τα εξής:
•

Η εξέταση του κριτηρίου 2 και των υποκριτηρίων 1.Α, και 4.1, καταλήγει
υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) για αυτό και
αξιολογούνται κατά προτεραιότητα.

•
Ο

Η εξέταση των υπόλοιπων υποκριτηρίων καταλήγει σε βαθµολόγηση.
τρόπος

εξέτασης

και

βαθµολόγησης

των

κριτηρίων

και

υποκριτηρίων,

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ζ της παρούσας προκήρυξης.
Προκειµένου

µία

παραδεκτή

επενδυτική

πρόταση

να

θεωρηθεί

θετικά

αξιολογηµένη και να περιληφθεί στην ενιαία κατάσταση των θετικά αξιολογηµένων
επενδυτικών προτάσεων του Άρθρου 10 της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(i)

να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 1.Α

(ii)

να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2
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(iii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 4.1
(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον εννέα (9) µονάδες, σε σύνολο τριάντα (30)
µονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιµότητα)
(v)

να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) µονάδες, σε σύνολο (100) µονάδων,
για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5.

Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθµολογία µικρότερη του σαράντα (40)
χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογηµένες επενδυτικές προτάσεις.
Άρθρο 12
Όργανα και ∆ιαδικασία Υποβολής Ενστάσεων εκ µέρους των ∆ικαιούχων
Προκειµένου για τα αρµόδια όργανα και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων εκ
µέρους δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης, ισχύουν όσα ορίζονται άρθρο 6 της υπ’
αριθµ.

πρωτ.

32842 /

ΕΥΣ

5239

/

30.06.2009

(ΦΕΚ

1299/Β/01.07.2009)

Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση δράσεων
ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
1.

Συγκροτείται Επιτροπή Ενστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της υπ’ αριθµ.
πρωτ.

32842

/

ΕΥΣ

5239

/

30.06.2009

(ΦΕΚ

1299/Β/01.07.2009)

Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση
δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
2.

Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων δύναται να αφορούν
στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των Ε.Φ.∆., τη βαθµολογία και τους όρους
χρηµατοδότησης της επένδυσής τους.

3.

Οι ενστάσεις των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων υποβάλλονται στους
Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης του αποτελέσµατος της
αξιολόγησης της επενδυτικής τους πρότασης από τους Ενδιάµεσους Φορείς
∆ιαχείρισης.

4.

Στη συνέχεια, οι Ε.Φ.∆. µεταβιβάζουν τις ενστάσεις στην Επιτροπή Ενστάσεων,
εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική προθεσµία υποβολής
ενστάσεων.

5.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων εντός ενδεικτικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή τους και παραλαβής τους
από τον Ε.Φ.∆.. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιούνται µέσα
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σε πέντε (5) ηµέρες στους Ε.Φ.∆., στον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα, καθώς και
στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. Οι Ε.Φ.∆. απαντούν επί των
ενστάσεων στους ενδιαφερόµενους επενδυτές, βάσει των αποφάσεων της
Επιτροπής Ενστάσεων, οι οποίες είναι γι’ αυτούς δεσµευτικές.
Άρθρο 13
Υπογραφή συµβάσεων
1.

Με βάση τα αποτελέσµατα της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης και της
Επιτροπής Ενστάσεων, οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης προβαίνουν στην
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους δικαιούχους των ενισχύσεων των
οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση.

2.

Οι

Ε.Φ.∆.

ενηµερώνουν

µε

συστηµένη

επί

αποδείξει

επιστολή

τους

υποψήφιους δικαιούχους των ενισχύσεων είτε για τη µη χρηµατοδότηση των
επενδυτικών τους προτάσεων µε πλήρη τεκµηρίωση είτε για τη χρηµατοδότηση
αυτών οπότε και τους αποστέλλουν ταυτόχρονα τα σχετικά σχέδια συµβάσεων
και τους καλούν να τις υπογράψουν εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την παραλαβή του σχετικού υλικού. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της
ενίσχυσης δεν προσέλθει στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα χάνει το δικαίωµα να
υπογράψει σύµβαση µε τον Ε.Φ.∆.. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
οφείλει να ενηµερώσει τον Ε.Φ.∆. εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας και
ο Ε.Φ.∆. να τους κάνει αποδεκτούς. Στην έννοια της ανωτέρας βίας
συµπεριλαµβάνονται µόνο περιστατικά τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα
βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του δικαιούχου της
ενίσχυσης.
3.

Ως ηµεροµηνία έναρξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της επένδυσης
θεωρείται ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του
δικαιούχου της ενίσχυσης.

4.

Η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν από την υπογραφή της σύµβασης
γίνεται

µε

αποκλειστική

ευθύνη

του

δικαιούχου

και

δεν

δεσµεύει

τη

χρηµατοδότηση ή µη αυτής στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 14
Όργανα και διαδικασία έγκρισης αιτήµατος τροποποίησης
των συµβάσεων υλοποίησης των επενδύσεων
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Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (ΦΟΑ) υποβάλλονται
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και εν
συνεχεία υποβάλλονται σε φυσική µορφή τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τους
δικαιούχους των ενισχύσεων. Ο αριθµός των τροποποιήσεων για ΦΟΑ δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δύο (2) φορές για τις θεµατικές ενότητες «Μεταποίησης» &
«Τουρισµού» και µόνο µία (1) τροποποίηση ΦΟΑ για τις θεµατικές ενότητες
«Εµπορίου» & «Υπηρεσιών».
Σχετικά µε τα αιτήµατα τροποποίησης ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο

δικαιούχος

δύναται

να

µην

υποβάλλει

αίτηµα

τροποποίησης

του

εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά
ουσιώδεις µεταβολές. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο Ε.Φ.∆. πριν το κλείσιµο
του τελικού ελέγχου του έργου θα διεξάγει την ταυτοποίηση των πεπραγµένων
του ∆ικαιούχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ως επουσιώδεις αλλαγές
θεωρούνται η αλλαγή εξοπλισµού πληροφορικής (ίδιου τύπου), η αλλαγή
προµηθευτή (χωρίς ουσιώδη µεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών του
εξοπλισµού), ή οι εσωτερικές µεταφορές κονδυλίων µεταξύ οµοειδών δαπανών
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ενέργειας. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις ΦΟΑ
που

απαιτούν

αίτηµα

τροποποίησης

κρίνονται

οι

περιπτώσεις

που

διαφοροποιούνται από τις περιγραφόµενες ήσσονος σηµασίας.
2. Υποχρεωτικά υποβάλλεται αίτηµα τροποποίησης όταν γίνονται µεταβολές σε
ποσοστό έως 20% του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών. ∆ύναται να γίνουν αποδεκτές
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να µην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν
αντικείµενο της αξιολόγησης (π.χ. δαπάνες προστασίας του περιβάλλοντος,
δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης),
β)

να

µην

επέρχεται

κατάργηση

κατηγορίας

ενέργειας

η

οποία

έχει

προβλεφθεί στη σύµβαση του επενδυτή µε τον Ε.Φ.∆. (η πρόσθεση νέας
κατηγορίας ενέργειας δύναται να γίνει αποδεκτή),
Σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις, η
πρόταση επαναξιολογείται από τον Ε.Φ.∆. (χωρίς επαναξιολόγηση από τη
∆ευτεροβάθµια Επιτροπή) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 10 και 11
και επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή όχι της χρηµατοδότησης.
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3. Τροποποιήσεις σε ποσοστό άνω του 20% του εγκεκριµένου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών δεν
γίνονται αποδεκτές.
Προκειµένου ένα αίτηµα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει επιπλέον να
διασφαλίζεται ότι:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και
διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης
γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
4.

Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης προς
τον Ε.Φ.∆. σύµφωνα µε τυποποιηµένη φόρµα του ΠΣΚΕ, συνοδευόµενο από
σχετικές προσφορές, προτιµολόγια, prospectus, τα οποία θα αιτιολογούν το
κόστος των νέων παρεµβάσεων.
Ο Ε.Φ.∆. εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει για την µερική ή
ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή και παραλαβή του. Η απόφαση για την τροποποίηση ή µη της
σύµβασης, κοινοποιείται από τον Ε.Φ.∆. στο δικαιούχο της ενίσχυσης.
Στην περίπτωση που ο Ε.Φ.∆. αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή
µερικά, καλεί τον επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, για την
υπογραφή

των

τροποποιήσεων

τροποποιηµένες

συµβάσεις

στην

της

σύµβασης

εκάστοτε

και

αρµόδια

κοινοποιεί
Ειδική

τις

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για
τη µη αποδοχή του αιτήµατός του.
5. Αίτηµα παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για διάστηµα
µέχρι δύο (2) µήνες για τις θεµατικές ενότητες «Εµπορίου» & «Υπηρεσιών» και
τέσσερις (4) µήνες για τις θεµατικές ενότητες «Μεταποίησης» & «Τουρισµού»
γίνεται δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτηµα υποβάλλεται από το
δικαιούχο της ενίσχυσης στον Ε.Φ.∆. εντός της προθεσµίας ολοκλήρωσης της
εγκεκριµένης επένδυσης και αιτιολογείται επαρκώς η απαίτηση της. Ο Ε.Φ.∆.
λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου
εξετάζει το αίτηµα. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος κοινοποιείται προς
ενηµέρωση

από

τον

Ε.Φ.∆.

στην

εκάστοτε

αρµόδια

Ειδική

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης.
6. Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης πέραν των διατάξεων
της

προηγούµενης

παραγράφου

χορηγείται

σε

περιπτώσεις

διακοπής

ή
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καθυστέρησης των επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας και για
όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν διαρκούν. Στην έννοια της ανωτέρας
βίας συµπεριλαµβάνονται µόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα
βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων.
Καθένας των συµβαλλοµένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του από τη Σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το χρόνο που τα
ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχετικό
αίτηµα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από τον δικαιούχο της ενίσχυσης
στον Ε.Φ.∆. άµεσα. Το αίτηµα παράτασης εγκρίνεται µε απόφαση του Ε.Φ.∆..
7. Το κάθε αίτηµα παράτασης (των παραγράφων 5 & 6) γίνεται αποδεκτό µε την
προϋπόθεση ότι η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωµής
της επένδυσης δεν υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος µέτρου
ενίσχυσης όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 19. Η απόφαση για την τροποποίηση
ή µη της σύµβασης κοινοποιείται από τον Ε.Φ.∆. στο δικαιούχο της ενίσχυσης
και προς ενηµέρωση στην εκάστοτε αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.
8. Η πραγµατοποίηση πράξεων µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων
δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή µικρότερο του 49%, σε σχέση µε
την µετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη σύµβαση µεταξύ του Φορέα της
επένδυσης και του Ε.Φ.∆. είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό µεγαλύτερο αυτού
ο δικαιούχος της ενίσχυσης ενηµερώνει υποχρεωτικά, πριν προβεί σε αυτές,
προκειµένου ο Ε.Φ.∆. να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση
εξακολουθεί να είναι µικροµεσαία σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003. Ειδικότερα:
Είτε η µεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από την ολοκλήρωση της
επένδυσης είτε µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης από τον Ε.Φ.∆., ο δικαιούχος της επένδυσης
υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστηµα του Ε.Φ.∆. που έχει υποβληθεί η
επενδυτική πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα στοιχεία αυτών που µεταβιβάζουν τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια,
β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη µεταβίβαση των µετοχών ή των
εταιρικών µεριδίων,
γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της σχετικής δικαιοπραξίας.
Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Φ.∆. οφείλει να

προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση

της επενδυτικής πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 «επιχειρηµατική
ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της
ενίσχυσης» του άρθρου 11, και να ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της
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επιχείρησης ως µικροµεσαίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ∆ της
παρούσας.
Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας από την πλευρά του
φορέα της επένδυσης αναφορικά µε την εκ των προτέρων ενηµέρωση, η
τράπεζα λαµβάνει απόφαση για επιστροφή ή µείωση της εγκριθείσας δηµόσιας
επιχορήγησης σε ποσοστό 10%.
Στην περίπτωση δε που η αλλαγή της µετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης και η
πραγµατοποίηση πράξεων µεταβίβασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων του
Φορέα της Επένδυσης καθιστά την ενισχυόµενη Μικροµεσαία Επιχείρηση µη
επιλέξιµη ή µη θετικά αξιολογηµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11
της παρούσας, τότε µε απόφαση του Ε.Φ.∆. ορίζεται η επιστροφή του συνόλου
της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.
Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενηµέρωσης δεν ακολουθείται
στις

περιπτώσεις

µεταβιβάσεων

λόγω

κληρονοµικής

διαδοχής.

Στην

περίπτωση αυτή ενηµερώνεται το αρµόδιο υποκατάστηµα και ελέγχεται η
διατήρηση της ιδιότητας µίας επιχείρησης ως µικρής ή πολύ µικρής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ∆ της παρούσας, αφού
πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση.
9. Σε

περίπτωση

µεταβολής

της

επωνυµίας

ή

της

νοµικής

µορφής

της

επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε
µετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης
υποχρεούται σε προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του Ε.Φ.∆., ο οποίος στη
συνέχεια ενηµερώνει το ΠΚΣΕ.
10. Το Υπ.Οι.Ο. εκδίδει οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων
τροποποίησης,

τα

έντυπα

που

απαιτούνται,

τα

απαραίτητα

συνηµµένα

δικαιολογητικά, κλπ.

Άρθρο 15
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, πιστοποίησης, ελέγχου και
ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων
1. Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων και
των επιλέξιµων δαπανών τους καθώς και παρακολούθησης της ολοκλήρωσης
των επενδύσεων, ορίζεται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 32842/ΕΥΣ5239/
30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων
που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 –
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2013).
2. Το Υπ.Οι.Ο. εκδίδει οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία των ελέγχων, τα έντυπα
που απαιτούνται, τα απαραίτητα συνηµµένα δικαιολογητικά, κλπ.
3. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι Ε.Φ.∆. πραγµατοποιούν κατά µέγιστο
δύο (2) ελέγχους για τις θεµατικές ενότητες «Μεταποίησης» & «Τουρισµού» και
έναν (1) έλεγχο για τις θεµατικές ενότητες «Εµπορίου» & «Υπηρεσιών» για την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης κάθε ενισχυόµενης επένδυσης.
3. Ο Ε.Φ.∆. µπορεί να διενεργεί περαιτέρω ελέγχους όταν διαπιστώνει ότι δεν
έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων. Επίσης
µπορεί να διενεργεί έναν και µόνο έλεγχο σε περίπτωση κατά την οποία ο
δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει µόνον αίτηµα ελέγχου ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
4. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ο Ε.Φ.∆. προβαίνει εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών στην έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης ή µη της
επένδυσης µε την οποία:
•

Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της επένδυσης ή ανακοινώνεται η λύση της

σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτή.
•

Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης.

Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στον δικαιούχο της ενίσχυσης.
5. Πέραν της περίπτωσης υποβολής αιτήµατος τροποποίησης κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 της παρούσας, είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται στη βεβαίωση
ολοκλήρωσης, οριακές αποκλίσεις στο φυσικό αντικείµενο της εγκεκριµένης
επένδυσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου, υπό την
προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της
επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της.
6. Σηµειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των
κατά

περίπτωση

απαιτούµενων

γενικών

και

ειδικών

αδειών

ή

/και

δικαιολογητικών, που αφορούν την πραγµατοποίηση της επένδυσης και τη
νόµιµη

λειτουργία

της

επιχείρησης

ή/και

παροχής

της

συγκεκριµένης

υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. Η λήψη
όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για
την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης.
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Άρθρο 16
Όργανα και διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης στους
δικαιούχους των ενισχύσεων
1. Για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης από τον Ε.Φ.∆. στον δικαιούχο της
ενίσχυσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και την µεταβίβαση από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο των αναγκαίων ποσών ακολουθούνται οι διαδικασίες του
άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 (ΦΕΚ
1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων που αφορούν τη
διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
2. Παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήµατος
προκαταβολής έναντι του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχεδίου, το ύψος της
οποίας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του
ποσού της επιχορήγησης (δηµόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
λήψη της προκαταβολής είναι η κατάθεση στον Ε.Φ.∆. ισόποσης (µε το ύψος της
προκαταβολής) εγγυητικής επιστολής τραπέζης που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. Με τη χορήγηση της
προκαταβολής ο ΕΦ∆ ενηµερώνει το ΠΣΚΕ.
3. Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στο δικαιούχο της ενίσχυσης, δεν
επιτρέπεται να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση
της επιχορήγησης από το δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδήποτε Πιστωτικό
Ίδρυµα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης
επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την πραγµατοποίηση της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης.
Στην περίπτωση αυτή, ο εκδοχέας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρησης, να
προβεί στην κατά νόµο απαιτούµενη αναγγελία αυτής, ειδικά δε εφόσον ο
εκδοχέας είναι Πιστωτικό Ίδρυµα διάφορο του ΕΦ∆ µε τον οποίο έχει υπογραφεί
η σύµβαση, απαιτείται η αναγγελία της εκχώρησης και στον ΕΦ∆ που έχει
υπογράψει σύµβαση µε τον δικαιούχο, ο οποίος κι ενηµερώνει το ΠΣΚΕ.
4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 της υπ. αριθµ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 /
30.06.2009 (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009) Υπουργικής Απόφασης (Ρύθµιση Θεµάτων
που αφορούν τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 2007 –
2013) αναφέρεται ότι το άθροισµα της προκαταβολής της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου

και του δανείου από την εκχώρηση της επιχορήγησης της

προηγούµενης παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της
εγκεκριµένης επιχορήγησης. Όταν ο δικαιούχος κάνει χρήση και των δύο αυτών
δικαιωµάτων του (προκαταβολής και εκχώρησης) πρέπει υποχρεωτικά να
προηγείται η προκαταβολή.
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5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Η της παρούσας.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης
1.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που
προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και στη σύµβαση που υπογράφει µε
τον Ε.Φ.∆.

2.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν µπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή
Κοινοτικό Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος
αυτής.

Εξαίρεση

αποτελεί η

εγγύηση

του ΤΕΜΠΜΕ

που

δύναται να

χρησιµοποιηθεί από τον δικαιούχο της ενίσχυσης για την λήψη δανείου.
3.

Όταν ο δικαιούχος διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από δαπάνες οι οποίες έχουν
συµβάλει

στην

βαθµολογία

της

πρότασής

του

κατά

την

διαδικασία

αξιολόγησης, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην σύµβασή του µε
τον Ε.Φ.∆. θα επιβάλλεται η αναλογική

µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας

επιχορήγησης.
4.

Ο

δικαιούχος

της

ενίσχυσης

δεσµεύεται

να

λειτουργεί

εντός

των

γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. από
το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να µη µεταβάλλει τη χρήση της
ενισχυόµενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
µετά

την

ολοκλήρωσή

της.

Επιτρέπεται

η

µετεγκατάσταση

σε

άλλη

γεωγραφική ενότητα της ίδιας Περιφέρειας, µε την προϋπόθεση ότι δεν
αυξάνεται το αρχικό ποσοστό δηµόσιας επιχορήγησης της επένδυσης και δεν
έχει ενισχυθεί ο δικαιούχος για δαπάνες επί ακινήτου. Εάν δε στην νέα
γεωγραφική ενότητα ισχύει χαµηλότερη ένταση ενίσχυσης ή ο δικαιούχος
έχει ενισχυθεί για κτηριακές δαπάνες τότε επιστρέφει εντόκως το υπερβάλλον
ποσό που αντιστοιχεί στην διαφορά των ποσοστών ή επιστρέφει εντόκως το
ποσό που έχει λάβει για την ενίσχυση των κτηριακών δαπανών αντίστοιχα.
Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.∆.
τα ετήσια φορολογικά έντυπα για όσο χρόνο απαιτείται. Σε αντίθετη
περίπτωση, υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας
δηµόσιας επιχορήγησης.
5.

Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης
που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί
από άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η απαγόρευση αυτή
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ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης, ο
δικαιούχος αποστέλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στον Ε.Φ.∆. που αναφέρει την
διατήρηση των επιχορηγουµένων παγίων ή την αντικατάστασή τους από
άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας
δηµόσιας επιχορήγησης.
6.

Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης
µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την
οποία εκµισθώνεται το σύνολο της επιχειρηµατικής µονάδας. Η υποχρέωση
ελέγχεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του συνόλου της
επιχειρηµατικής µονάδας, ο µισθωτής δεσµεύεται στην τήρηση των όρων της
υφιστάµενης βεβαίωσης ολοκλήρωσης που τον αφορούν και ιδιαίτερα στη
λειτουργία και µη µεταβολή της χρήσης της ενισχυόµενης επένδυσης και τη
διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης, για το προβλεπόµενο αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα. Η εν λόγω δέσµευση πρέπει να περιλαµβάνεται στο
µισθωτήριο συµβόλαιο.

7.

Από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική
διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε
εµφανές σηµείο της επιχείρησής

του αναµνηστική πλάκα στην οποία θα

αναγράφεται:
«Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
8.

α)

Από

την

ηµεροµηνία

έκδοσης

της

βεβαίωσης

ολοκλήρωσης

της

επένδυσης και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της
ενίσχυσης

έχει

δηµιουργηµένων

την
νέων

υποχρέωση
θέσεων

να

διατηρεί

απασχόλησης

τον

αριθµό

παράλληλα

µε

των
τις

υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης σύµφωνα µε τις οποίες έγινε η
αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται
στην υπογραφείσα σύµβασή του µε τον Ε.Φ.∆.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των νέων θέσεων
απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος των
δύο (2) ετών επιβάλλεται αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας
επιχορήγησης.
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β)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου
ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα για δύο (2) έτη µετά,
παραβίαση της δέσµευσης που έχει ο δικαιούχος για διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας 2008 που καταγράφονταν στο έντυπο
Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης (δηλαδή µείωση µεγαλύτερη του 0,2
ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά), ο δικαιούχος χάνει εξ’ ολοκλήρου το
δικαίωµα της ενίσχυσης, και εάν έχει ήδη λάβει µέρος της επιχορήγησης
οφείλει να την επιστρέψει.

Για τον έλεγχο της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων ο δικαιούχος αποστέλλει
στον Ε.Φ.∆. το ετήσιο έντυπο Ε7 ή/και τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας/ ή
και τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) για το διάστηµα που απαιτείται.

9.

Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύµβαση, η
σύµβαση δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε µερική ή ολική
επιστροφή των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή η λύση
της σύµβασης µονοµερώς, µετά από αίτηµα του δικαιούχου της ενίσχυσης που
υποβάλλεται στον Ε.Φ.∆.. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα δηµόσια
επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό της.

10.

Η

επιστροφή

των

αχρεωστήτως

καταβληθέντων

ποσών

της

δηµόσιας

επιχορήγησης από τον επενδυτή σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από
την ηµεροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υπ’ αριθµ.
πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης (ΦΕΚ
540/Β/27.03.2008).

Άρθρο 18
Καθεστώς ενίσχυσης
1.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενίσχυσης µε αριθµό Ν304/2009, το οποίο βασίζεται στην
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη
λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και
οικονοµικής κρίσης» (2009/C83/01).
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2.

Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ,
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η
επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισµού της ΕΕ
για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) κατά την περίοδο
01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000
ευρώ.

3.

Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006
της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράµµατος
(µε αναφορά στην επωνυµία του δικαιούχου, στην ονοµασία της πράξης και
στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στην πράξη)
δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
Άρθρο 19
Χρόνος ολοκλήρωσης του µέτρου ενίσχυσης

1.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ των
Ε.Φ.∆. και των δικαιούχων της ενίσχυσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7
της παρούσας, δεν µπορεί να ξεπερνά την 31/12/2010.

2.

Η ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενισχυθούν βάσει
της παρούσας προκήρυξης δεν µπορεί να ξεπερνά την 30/06/ 2012.

Τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

31

