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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1384/Β/16-6-2011
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. 25618

Ταχ. ∆/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλ. : 210 3258800-4, 210 3332267
Φαξ : 210 333 2264

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακα Αποδεκτών

Α ΠΟΦΑΣΗ
Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό
καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του νόµου
3908/2011, για το έτος 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παρ. 1 περ. α, 2 και 6 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 /Α΄/1-2-2011).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22-4-2005).
γ) Του Π.∆. 178/2000 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-72000).
δ) Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α’/7-10-2009).
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ε) Του Π.∆. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 211/A΄/5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄/15-4-2010), 28/2010 (Φ.Ε.Κ.
64/Α΄/6-5-2010), 50/2010 (Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/16-6-2010) και 96/2010 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/28-9-2010).
στ) Του Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/7-10-2010).
ζ) Της υπ΄αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ 1914 (Φ.Ε.Κ. 1642/Β΄/14-10-2010) απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
η) Της υπ’ αριθµ. 17296/19-04-2011 (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20-4-2011) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών

και

Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

«Καθορισµός

του

ποσού

της

επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των
µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηµατικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης
του νόµου 3908/2011 για το έτος 2011».
θ) Του Κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη

ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο

1

Πεδίο εφαρµογής
1α. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του άρθρου 13 του
νόµου 3908/2011 εντάσσονται για την ίδρυση και λειτουργία τους µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.

β. Για την ένταξη στο καθεστώς αυτό οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις οφείλουν να
υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ν. 3908/2011 κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
2 αυτού και στις Περιφερειακές Ενισχύσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία).

2. Η έννοια των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων προσδιορίζεται στο Παράρτηµα I, άρθρο
2 παρ. 2 και 3, του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008
(Γενικός Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία), σύµφωνα µε το οποίο:
α. Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50)
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού
δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ,

2

ΑΔΑ: 4Α3ΙΦ-ΑΡ
β. Πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα
(10) εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.

Για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών ορίων που
τίθενται ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη οι ρυθµίσεις των άρθρων 3 έως 6 του Παραρτήµατος I
του Γενικού Κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία.

3. Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις της παρούσης απόφασης απαιτείται:

α. να έχουν τη νοµική µορφή που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόµου
3908/2011,

β. να αποτελούν είτε ατοµικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν
υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν
φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου,
τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν
αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ∆ιαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης,

γ. να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή να µην έχουν κατά το χρόνο
κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,

δ. να µην έχουν ως µετόχους ή εταίρους µε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή
ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη
λειτουργία τους κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική
αγορά ή σε όµορες αγορές, όπως οριοθετούνται στο άρθρο 3 (παρ. 3, τελευταίο εδάφιο) του
Παραρτήµατος I του Γενικού Κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία.

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των
Νέων έχουν τη δυνατότητα ένταξης του υποβαλλόµενου επενδυτικού σχεδίου ή τµήµατος
αυτού,

εφόσον

πληροί

τους

σχετικούς

όρους,

και

σε

άλλα

καθεστώτα

ενισχύσεων,

συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του νόµου
3908/2011, µε την προϋπόθεση της µη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιµων δαπανών.

Άρθρο

2

Ενισχυόµενες δαπάνες

1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση
των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης
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αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

Α. ∆απάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και
ειδικότερα

α. αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, µέχρι ποσοστού
δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 3 β της παρούσης, και έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων
(30.000,00) ευρώ.
β. τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,
όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ. µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και χρησιµοποίηση τεχνολογικών
υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση (όπως σε
περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτοµίας κ.λπ.),
δ. ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το
∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),
όπως δηµοτικά τέλη κ.λπ.,
ε. µισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας, όπου περιλαµβάνονται και οι εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους
ενισχύσεις.

Β. ∆απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.

Οι καταβαλλόµενες δόσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού παραγωγής.

2. Οι δαπάνες της προηγουµένης παραγράφου πρέπει αποδεδειγµένα να πραγµατοποιούνται
µέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και µετά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στην αρµόδια υπηρεσία.

Άρθρο

3

Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων

1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηµατικότητας των Νέων
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για
την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία της επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και
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β. Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε
καταβαλλόµενων δόσεων, αφαιρουµένου του ποσού του Φ.Π.Α.

2. Ύψος ενισχύσεων.

α. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό
(100%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
β της παρούσης, µη συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
β. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται µέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της
επιχείρησης της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης.
γ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού παραγωγής (περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης) το
ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ.
δ. Τα ανωτέρω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), µετά την ίδρυσή της,
έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν δύναται να
υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούµενης ενίσχυσης.

3. Ποσοστά Ενισχύσεων.

α. Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και
∆υτικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο α΄ της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που
πραγµατοποιούνται τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25%

για τις

δαπάνες που πραγµατοποιούνται τα δύο επόµενα έτη.

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφερειών µε
πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων.

β. Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται τα τρία πρώτα έτη
µετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται τα δύο
επόµενα έτη.

5

ΑΔΑ: 4Α3ΙΦ-ΑΡ
Άρθρο

4

Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31
Αυγούστου 2011.

2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται :

α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια, πλην
των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής
Μακεδονίας,
β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, για

τις

επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας.

3. Περιεχόµενο επενδυτικών σχεδίων - Ελάχιστο κόστος - Χρηµατοδοτικό Σχήµα.

α.

Η

υπαγωγή

µικρών

και

πολύ

µικρών

επιχειρήσεων

στο

ειδικό

καθεστώς

της

Επιχειρηµατικότητας των Νέων προϋποθέτει την υποβολή επενδυτικού σχεδίου κατά τα
οριζόµενα στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.

β. i. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως εξής:
Για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

ii. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαµορφώνεται ως το άθροισµα των επιλέξιµων
δαπανών, οι οποίες δύνανται να αφορούν:


Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα
• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή την αγορά κτιριακών
εγκαταστάσεων και των συνδεδεµένων µε αυτές ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και
• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού,

συµπεριλαµβανοµένων

των

τεχνικών

εγκαταστάσεων

και

των
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µεταφορικών µέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας και
εξυπηρετούν τη λειτουργία της,


Άυλα

περιουσιακά

ενεργητικού

που

στοιχεία,

που

προκύπτουν

από

συνίστανται
τη

στην

µεταφορά

απόκτηση

τεχνολογίας,

στοιχείων
µέσω

της

απόκτησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή
µη νοµικά κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων, και


Έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, όπως ορίζονται στο
άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξειδίκευση
των ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20-4-2011).

iii. Για τον υπολογισµό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιµες θεωρούνται και οι
δαπάνες µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.
γ. Η χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγµατοποιείται είτε µέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης (δάνειο από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό,
ενίσχυση µέσω της συµµετοχής σε πρόγραµµα παροχής κρατικών ενισχύσεων κ.λπ.) και θα
τεκµηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηµατοδοτηθεί και µε ιδία συµµετοχή κατά τα
οριζόµενα στο νόµο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθµοί στα κριτήρια αξιολόγησης.
δ. Οι ενισχύσεις της παρούσης απόφασης παρέχονται για τις δαπάνες ίδρυσης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 2 αυτής.
4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης πραγµατοποιείται εντός δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειµένου αυτού και η νόµιµη λειτουργία του.
Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον µε την προσκόµιση
των στοιχείων στην αρµόδια υπηρεσία τεκµαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του
επενδυτικού σχεδίου (µε βάση το κόστος αυτού – εκδοθέντα τιµολόγια κ.λπ.).

Άρθρο

5

∆ικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις για την
υπαγωγή

των

µικρών

και

πολύ

µικρών

επιχειρήσεων

στο

ειδικό

καθεστώς

της

Επιχειρηµατικότητας των Νέων καθορίζονται στο Παράρτηµα 1, το οποίο προσαρτάται στην
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
7
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2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των οποίων επιφέρει
τον αποκλεισµό του, είναι οι οριζόµενες στο άρθρο 9 του ν. 3908/2011, µε την επιφύλαξη των
ειδικότερων ρυθµίσεων της παρούσης απόφασης.

Κάθε

3.

επενδυτικό

σχέδιο

που

πληροί

τις

ανωτέρω

προϋποθέσεις

αξιολογείται

και

βαθµολογείται βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 2, το οποίο
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Το σύνολο των
βαθµών των κριτηρίων του Παραρτήµατος 2 ανέρχεται στους 100 βαθµούς και η βάση ορίζεται
στους 40 βαθµούς.

Άρθρο

6

∆ιαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων

Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της
παρούσας απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14-4-2011).

Άρθρο

7

Καταβολή ενισχύσεων
1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής
που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, µε την προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής, προσαυξηµένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί µέρος τής συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης.

2. Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µετά την παρέλευση έτους από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί το 50%
τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου (µε βάση το κόστος αυτού).

3. Το παρεχόµενο ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής
ενίσχυσης πριν την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης.

4. Η ενίσχυση παρέχεται, µε την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, µετά τη λήξη εκάστου
οικονοµικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια αυτού, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν υπολοίπων που µεταφέρονται από προηγούµενα
έτη.
8
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Άρθρο

8

Για τα λοιπά ζητήµατα που αφορούν την ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του νόµου
3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου
αυτού.

Άρθρο

9

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄).

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη

3. Όλες τις ∆ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
των Περιφερειών της χώρας.

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Φορολογίας
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12)

2. Invest in Greece
Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Ρήγα
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας κας Αδαµαντίας Μιχαλοπούλου
∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Όλα τα Τµήµατα
6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΥ

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ

ΤΗΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1
Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονοµοτεχνικά στοιχεία

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων του καθεστώτος
Επιχειρηµατικότητας των νέων (άρθρο 13 παρ. 1 περ. α) είναι απαραίτητη η υποβολή των
ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονοµικών στοιχείων που παράγονται από το
Πληροφοριακό

Σύστηµα

Κρατικών

Ενισχύσεων-Επενδυτικός

Νόµος

(ΠΣΚΕ-Επ.)

ή

αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγµάτων.

α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηµατολόγιο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr).

γ) Οικονοµοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
του Επενδυτικού Νόµου (www.ependyseis.gr).

δ) Στοιχεία τεκµηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισµό µε πρωτότυπες προσφορές, για το
σύνολο του κόστους

του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση

καταγραφής των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών τεκµηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια
σύµβασης σε περίπτωση αγοράς - µεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.

ε) Στοιχεία τεκµηρίωσης της βαθµολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθµολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά
τεκµηρίωσης της βαθµολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., µε επισυναπτόµενα τα
σχετικά δικαιολογητικά.

στ) ∆ήλωση για το χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως πολύ µικρής ή µικρής
- Συµπληρωµένο σχετικό υπόδειγµα ∆ήλωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,
- Στοιχεία του φορέα και των µετόχων-εταίρων αυτού για τεκµηρίωση των δηλωθέντων, όπως
ειδικότερα προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος της υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011
απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις,
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περιορισµοί και εξειδίκευση των ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011».

2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηµατολόγιο, η Υπεύθυνη ∆ήλωση και η ∆ήλωση που
αφορά το µέγεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να συµµετάσχουν στον υπό σύσταση
φορέα της επένδυσης.

Άρθρο2
∆ικαιολογητικά

1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουµένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό ∆.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηµατικού ποσού (παραβόλου), όπως
καθορίζεται

στην

υπ’

Ανταγωνιστικότητας

αριθµ.

και

17301

Ναυτιλίας

19-4-2011

«Καθορισµός

απόφαση
ύψους

του

Υπουργού

καταβολής

Οικονοµίας

χρηµατικού

ποσού

(παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
νόµου 3908/2011».

β) Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της
δυνατότητας εξωτερικής χρηµατοδότησης µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης.

γ) Σχέδιο σύµβασης σε περίπτωση που για το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται
χρήση

χρηµατοδοτικής

µίσθωσης

κτιριακών

και

λοιπών

εγκαταστάσεων

και

εξοπλισµού παραγωγής.

δ) Στοιχεία για τη νόµιµη υπόσταση και λειτουργία υφιστάµενων επιχειρήσεων.
(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη
επιτηδεύµατος προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις).
(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρµόδια υπηρεσία (Για επιχειρήσεις που
προέρχονται από µετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για
επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται
αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ των δύο).
(3) Στοιχεία πιστοποίησης της µετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
Μετόχων

ή/και

αντίγραφο

Βιβλίου

Μετόχων

για

Α.Ε.,

αντίγραφο

Μητρώου

Μελών

Συνεταιρισµού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.).
(5) Πρόσφατα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
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ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάµενου φορέα.
(1) Φορολογική ενηµερότητα
(2) Ασφαλιστική ενηµερότητα
(3) Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριµήνου
(4) Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριµήνου.

στ) Στοιχεία τεκµηρίωσης της διαθεσιµότητας του τόπου εγκατάστασης για
επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε µισθωµένο
χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη µεταγραφής
αυτού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε µη ιδιόκτητο χώρο, σύµβαση µίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη
(ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή µίσθωσης για το σκοπό της
επένδυσης και µε αναφορά στους όρους αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας, συµβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του
αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης

και εµπορίας

γεωργικών προϊόντων
Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθµ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής
υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόµου
3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του νόµου 3908/2011, τα οποία ενισχύονται µε το παρόν καθεστώς, ήτοι για τα επενδυτικά
σχεδία µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2, παράγραφοι 2.2. και 2.3. της
ως άνω απόφασης), και µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2
του νόµου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά
που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής.

Άρθρο 4
Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών
Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να µεριµνήσουν για την απόκτηση από
τους αρµόδιους φορείς των κατά περίπτωση απαιτούµενων για την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου

εγκρίσεων

ή

αδειών

(ίδρυσης,

εγκατάστασης,

εκµετάλλευσης,

σκοπιµότητας,

καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο
πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6
της παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3908/2011
ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
∆είκτες

0-20

Οµάδα α

Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα

Κριτήριο αα

Χαρακτηριστικά του φορέα (Νοµική µορφή –αριθµός απασχολουµένων).

0-4

∆είκτης 1

Νοµική Μορφή που έχει ή θα αποκτήσει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου

0-1

∆είκτης 2

ΑΕ, ΕΠΕ, OE, EE, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

χορηγούνται βαθµοί

1

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

χορηγούνται βαθµοί

0

Αριθµός απασχολουµένων στην επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (Θ) κατά την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

0-3

(Βαθµολογούνται οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας υπολογιζόµενοι σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
Θ≥5

χορηγούνται βαθµοί

3

5>Θ ≥3

χορηγούνται βαθµοί

2

3>Θ≥ 1

χορηγούνται βαθµοί

1

1>Θ

χορηγούνται βαθµοί

0

Κριτήριο αβ

Εµπειρία των µετόχων και της διοίκησης (Συµµετοχή των µετόχων και των στελεχών σε φορέα
επιχειρηµατικής δραστηριότητας).

0-6

∆είκτης 3

Εµπειρία των µετόχων στον κύριο κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης

0-3

Βαθµολογούνται όλοι οι µέτοχοι- εταίροι της ενισχυόµενης επιχείρησης. Σε περίπτωση υφιστάµενου φορέα στον οποίο κατά το χρόνο υλοποίησης και λειτουργίας της
επένδυσης προβλέπεται αλλαγή της µετοχικής – εταιρικής σύνθεσης, καθώς και στους υπό σύσταση φορείς, λαµβάνονται υπόψη η δηλούµενη νέα µετοχική – εταιρική
σύνθεση.
Ο µέτοχος – εταίρος φυσικό πρόσωπο βαθµολογείται µε βάση τα έτη προηγούµενης εµπειρίας του (ΕΜ) σε άλλους φορείς µε επιχειρηµατική δραστηριότητα στον
κύριο κλάδο δραστηριότητας της ενισχυόµενης επιχείρησης (ταυτόσηµος διψήφιος κωδικός κατά ΚΑ∆).
Ο µέτοχος - εταίρος επιχείρηση βαθµολογείται µε βάση τα έτη λειτουργίας της µε παραγωγική δραστηριότητα στον κύριο κλάδο δραστηριότητας της ενισχυόµενης
επιχείρησης (ταυτόσηµος διψήφιος κωδικός κατά ΚΑ∆).
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ΕΜ>3

Χορηγούνται βαθµοί

3

3≥ΕΜ>2

Χορηγούνται βαθµοί

2

2≥ΕΜ≥1

Χορηγούνται βαθµοί

1

1>ΕΜ

Χορηγούνται βαθµοί

0

Ο τελικός βαθµός του δείκτη υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των επί µέρους βαθµών (Βi) των µετόχων –εταίρων (Μi), σταθµισµένων µε βάση το ποσοστό συµµετοχής
του καθένα (πi) στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου πολλαπλασιασµένο µε συντελεστή βαρύτητας σ.
Τελικός βαθµός = άθροισµα των (Bι Χ σ Χ πi)/ άθροισµα των (σ Χ πi )
Όπου: σ=1,5 σε περίπτωση που µέτοχος – εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας και κατέχει θέση στη διοίκηση της
εταιρείας (Πρόεδρος ∆Σ, ∆/νων Σύµβουλος, ∆ιαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης ).
σ=1,2 σε περίπτωση που µέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας και δεν κατέχει µία εκ των προαναφερόµενων
θέσεων ευθύνης στη διοίκηση της εταιρείας.
σ=1 σε περίπτωση που ο µέτοχος είναι άνω των 40 ετών ή είναι επιχείρηση.

Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας µετόχου - εταίρου φυσικού προσώπου υποβάλλεται σχετικό αποδεικτικό προηγούµενης επαγγελµατικής απασχόλησης στον εν λόγω
κλάδο για τη δηλούµενη περίοδο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη).
Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας µετόχου – εταίρου επιχείρησης υποβάλλονται αντίστοιχα αποδεικτικά παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. παραστατικά πωλήσεων,
αντίγραφα θεωρηµένων ισοζυγίων σχετικών λογαριασµών πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών).

∆είκτης 4

Εµπειρία διοίκησης

0-3

Βαθµολογούνται όλοι οι µέτοχοι – εταίροι της ενισχυόµενης επιχείρησης ως προς την εµπειρία διοίκησης. Σε περίπτωση υφιστάµενου φορέα στον οποίο κατά το
χρόνο υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης προβλέπεται αλλαγή της µετοχικής – εταιρικής σύνθεσης, καθώς και στους υπό σύσταση φορείς, λαµβάνονται
υπόψη η δηλούµενη νέα µετοχική – εταιρική σύνθεση.
Ο µέτοχος – εταίρος φυσικό πρόσωπο βαθµολογείται µε βάση τα έτη προηγούµενης εµπειρίας του (Ε∆) σε θέση διοίκησης (Πρόεδρος ∆Σ, ∆/νων Σύµβουλος,
∆ιαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης ) ή σε θέση στελέχους σε άλλους φορείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Ο µέτοχος - εταίρος επιχείρηση βαθµολογείται µε βάση τα έτη λειτουργίας του µε παραγωγική δραστηριότητα
Ε∆>4

Χορηγούνται βαθµοί

3

4≥Ε∆>3

Χορηγούνται βαθµοί

2

3≥Ε∆≥2

Χορηγούνται βαθµοί

1

2>Ε∆

Χορηγούνται βαθµοί

0

Ο τελικός βαθµός του δείκτη υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των επί µέρους βαθµών (Βi) των µετόχων –εταίρων (Μi), σταθµισµένων µε βάση το ποσοστό συµµετοχής
του καθένα (πi) στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου πολλαπλασιασµένο µε συντελεστή βαρύτητας σ.
Τελικός βαθµός = άθροισµα των (Bι Χ σ Χ πi)/ άθροισµα των (σ Χ πi )
Όπου: σ=1,5 σε περίπτωση που µέτοχος – εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας και κατέχει θέση στη διοίκηση της εταιρείας
(Πρόεδρος ∆Σ, ∆/νων Σύµβουλος, ∆ιαχειριστής ή αντίστοιχο όργανο διοίκησης).
σ=1,2 σε περίπτωση που µέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας και δεν κατέχει µία εκ των προαναφερόµενων θέσεων
ευθύνης στη διοίκηση της εταιρείας.
σ=1 σε περίπτωση που ο µέτοχος είναι άνω των 40 ετών ή είναι επιχείρηση.

15

ΑΔΑ: 4Α3ΙΦ-ΑΡ

Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας µετόχου - εταίρου φυσικού προσώπου υποβάλλεται σχετικό αποδεικτικό προηγούµενης επαγγελµατικής απασχόλησης σε θέση
διοίκησης ή στελέχους για τη δηλούµενη περίοδο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη).
Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας µετόχου – εταίρου επιχείρησης υποβάλλονται αντίστοιχα αποδεικτικά παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. οικονοµικά στοιχεία
πωλήσεων).

Κριτήριο αγ
∆είκτης 5

Εµπειρία της εταιρίας (Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).

0-1

Χρόνος ενεργού λειτουργίας του φορέα στην αγορά (χρόνος παραγωγικής λειτουργίας)
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει συσταθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και λειτουργεί
τουλάχιστον τρεις µήνες

χορηγούνται βαθµοί

Σε περίπτωση που δεν πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση

χορηγούνται βαθµοί

0-1
1
0

Κριτήριο αδ

Επαγγελµατική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού µετά την υλοποίηση της επένδυσης
(Τίτλοι επαγγελµατικών προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού).

0-7

∆είκτης 6

Ποσοστό πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ) στους συνολικά απασχολούµενους στην επιχείρηση
(Πτ) κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και µετέπειτα, µέχρι την λήξη της περιόδου ενίσχυσης.

0ή2

Βαθµολογούνται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας υπολογιζόµενοι σε Ε.Μ.Ε

∆είκτης 7

Πτ ≥ 25%

χορηγούνται βαθµοί

2

25% > Πτ

χορηγούνται βαθµοί

0

Επαγγελµατική εξειδίκευση στελεχών διοίκησης

0 -5

Βαθµολογείται ένα από τα στελέχη που ασκούν διοίκηση (Πρόεδρος ∆Σ, ∆/νων Σύµβουλος, ή ∆ιαχειριστής ή αντίστοιχη θέση). Σε
περίπτωση υφιστάµενου φορέα στον οποίο κατά το χρόνο υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης προβλέπεται αλλαγή της
∆ιοίκησης, καθώς και στους υπό σύσταση φορείς, λαµβάνονται υπόψη τα δηλούµενα νέα στελέχη διοίκησης.
Απόφοιτος ∆ηµοτικού – Γυµνασίου

χορηγούνται βαθµοί

0

Απόφοιτος Λυκείου

χορηγούνται βαθµοί

1

Πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

χορηγούνται βαθµοί

3

Κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου (MSc)

χορηγούνται βαθµοί

4

Κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού τίτλου (MSc) ή διδακτορικού

χορηγούνται βαθµοί

5

Για την τεκµηρίωση της επαγγελµατικής εξειδίκευσης του βαθµολογούµενου στελέχους διοίκησης υποβάλλονται αντίγραφα των δηλούµενων τίτλων σπουδών

Κριτήριο αε

Ιδία συµµετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (Ποσοστό
ίδιας συµµετοχής).

∆είκτης 8

Ποσοστό ίδιας συµµετοχής στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ΙΣ)
Ως ίδια συµµετοχή νοείται το καταβεβληµένο ή εισφερόµενο κεφάλαιο της επιχείρησης σύµφωνα µε τα

0-2

0-2
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οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 35/2011 (Φ.Ε.Κ. 88/Α΄/19-4-2011), ανάλογα µε το
είδος της επιχείρησης.
ΙΣ≥40%

χορηγούνται βαθµοί

2

40%> ΙΣ ≥25%.

Χορηγούνται βαθµοί

1

25%≥ ΙΣ

χορηγούνται βαθµοί

0

Για την βαθµολογία του δείκτη αυτού απαιτείται η τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της δηλούµενης ίδιας συµµετοχής.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω κεφάλαια έχουν ήδη εισφερθεί στο κεφάλαιο της επιχείρησης η τεκµηρίωση γίνεται βάσει των κατά περίπτωση επίσηµων παραστατικών
εισφοράς καθώς και των οικονοµικών στοιχείων αυτής.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω κεφάλαια δεν έχουν ήδη εισφερθεί στο κεφάλαιο της επιχείρησης η τεκµηρίωση γίνεται βάσει της αξίας των καταθέσεων ή των κινητών
αξιών του φυσικού προσώπου ή των οικονοµικών στοιχείων του νοµικού προσώπου µετόχου ή εταίρου.
Τα παραπάνω εξειδικεύονται στο τµήµα Α1 του κεφαλαίου ∆ του Παραρτήµατος της υπ’ αριθµ. 17303/19-4-2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονοµικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 651/Β΄/20-4-2011).

Οµάδα β

Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του
επενδυτικού φορέα.

0-20

Κριτήριο βα

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επένδυσης (εισροές – εκροές της επένδυσης, εσωτερικός
συντελεστής απόδοσης).

0-4

∆είκτης 9

Ταµειακές Ροές (Εισροές – Εκροές)

0 -3

ΤΡ = Εισροές/Εκροές (µέσος όρος βάση των προβλέψεων για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας µετά την
ολοκλήρωσή της επένδυσης)
ΙΣ ≥1,4

χορηγούνται βαθµοί

3

1,4 > ΙΣ ≥1,2

χορηγούνται βαθµοί

2

1,2> ΙΣ ≥ 1

χορηγούνται βαθµοί

1

χορηγούνται βαθµοί

0

1 >ΙΣ

∆είκτης 10

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
IRR= Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης επί του συνόλου των επενδυόµενων κεφαλαίων µε βάση της
εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 10έτη λειτουργίας µετά την ολοκλήρωσή της

Κριτήριο ββ

0-1

IRR≥10%

χορηγούνται βαθµοί

1

10> IRR

χορηγούνται βαθµοί

0

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωµής δανείων, δείκτης
κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσµατικότητας).

0-6
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∆είκτης 11

Ικανότητα αποπληρωµής τοκοχρεολυσίων δανείων
∆ΙΑΤ = αποτελέσµατα προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων / τοκοχρεολύσια δανείων (µέσος όρος βάση
των προβλέψεων για τα πρώτα 5έτη λειτουργίας µετά την ολοκλήρωσή της επένδυσης)

∆είκτης 12

2,0> ∆ΙΑΤ ≥ 1,5

χορηγούνται βαθµοί

2

1,5> ∆ΙΑΤ ≥ 1,0

χορηγούνται βαθµοί

1

1,0> ∆ΙΑΤ

χορηγούνται βαθµοί

0

∆είκτης κερδοφορίας ∆είκτης κερδοφορίας: ∆Κ = αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων/κύκλος
εργασιών
(µέσος όρος βάση των προβλέψεων για τα πρώτα 5έτη λειτουργίας
επένδυσης)

∆είκτης 13

∆είκτης 14

2

µετά την ολοκλήρωσή της

∆Κ ≥20

χορηγούνται βαθµοί

2

20 ∆Κ ≥5

χορηγούνται βαθµοί

1

5> ∆Κ

χορηγούνται βαθµοί

0

∆είκτης αποτελεσµατικότητας ∆Α ∆είκτης αποτελεσµατικότητας ∆Α = κύκλος εργασιών / ξένα
κεφάλαια
(µέσος όρος βάση των προβλέψεων για τα πρώτα 10έτη λειτουργίας
επένδυσης)

Κριτήριο βγ

2

2

µετά την ολοκλήρωσή της

∆Α ≥3

χορηγούνται βαθµοί

2

3> ∆Α ≥1

χορηγούνται βαθµοί

1

1> ∆Α

χορηγούνται βαθµοί

0

Προοπτικές κλάδου (ανερχόµενος, στάσιµος, φθίνων).

0-10

Κατηγορία Κλάδου στον οποίο υλοποιείται η επένδυση

0-10

Για την διάκριση των κλάδων χρησιµοποιείται η ταξινόµηση της Eurostat και ως αγορά αναφοράς θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια.
Η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία τελευταίας τετραετίας, του κλάδου
δραστηριότητας της επένδυσης (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
Εάν η επένδυση αφορά περισσότερους του ενός κλάδους η βαθµολογία χορηγείται βάσει του κύριου κλάδου δραστηριότητας
(κλάδος στον οποία αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ύψος επένδυσης ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός των
δαπανών, ο κλάδος στον οποίο αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων της επένδυσης σε αξία)
Ανερχόµενος χαρακτηρίζεται ο κλάδος µε µέση ετήσια αύξηση πωλήσεων τριετίας ≥0, Στάσιµος χαρακτηρίζεται ο κλάδος µε µέση
ετήσια µείωση πωλήσεων τριετίας έως -10%, και Φθίνων χαρακτηρίζεται ο κλάδος µε µέση ετήσια µείωση πωλήσεων τριετίας > 10%.
Κλάδος Ανερχόµενος

χορηγούνται βαθµοί

10
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Κλάδος Στάσιµος

χορηγούνται βαθµοί

5

Κλάδος Φθίνων

χορηγούνται βαθµοί

0

Οµάδα γ

Κριτήρια
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών

Κριτήριο γα

Εφαρµογή προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για
έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και µάρκετινγκ, για συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και ελέγχου, για πιστοποίηση και για κατοχή διπλώµατος ευρεσιτεχνίας).

∆είκτης 15

Τεχνολογία και διασφάλιση ποιότητας

0-30

0-14
0-9

α. Χρήση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας του φορέα ή
των µετόχων –εταίρων αυτού για τα προϊόντα ή τη διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου
- Εάν είναι αναγνωρισµένο από την ΕΕ

χορηγούνται βαθµοί

4

- Εάν είναι αναγνωρισµένο µόνο στην Ελλάδα

χορηγούνται βαθµοί

2

- ∆εν συντρέχει καµία από τις παραπάνω προϋποθέσεις

χορηγούνται βαθµοί

0

- Εάν είναι αναγνωρισµένο από την ΕΕ

χορηγούνται βαθµοί

3

- Εάν είναι αναγνωρισµένο µόνο στην Ελλάδα

χορηγούνται βαθµοί

1

- ∆εν συντρέχει καµία από τις παραπάνω προϋποθέσεις

χορηγούνται βαθµοί

0

χορηγούνται βαθµοί

2

χορηγούνται βαθµοί

0

β. Αγορά από τρίτους δικαιωµάτων διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγµατος
χρησιµότητας για τα προϊόντα ή τη διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου .

γ. Στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η εφαρµογή ενός τουλάχιστον Συστήµατος διασφάλισης
ποιότητας (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, EMAS, ISO 14001, ISO 18001, κ.α.)
∆εν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση.

Η βαθµολογία του δείκτη υπολογίζεται ως άθροισµα των βαθµών που συγκεντρώνει στα παραπάνω στοιχεία βαθµολογίας α, β και γ.
Για την τεκµηρίωση του στοιχείου βαθµολογίας α υποβάλλεται το σχετικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικό υποδείγµατος χρησιµότητας.
Για την τεκµηρίωση του στοιχείου βαθµολογίας β υποβάλλεται σύµβαση ή δήλωση πρόθεσης του κατόχου του σχετικού διπλώµατος στην οποία αναφέρονται ο όροι
χορήγησης των δικαιωµάτων χρήσης.

∆είκτης 16

∆απάνες R&D ως ποσοστό του επενδυτικού σχεδίου (µέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης)

0-5

>15%

χορηγούνται βαθµοί

5

15%≥R&D>10%

χορηγούνται βαθµοί

4

10%≥R&D>5%

χορηγούνται βαθµοί

3

5%≥R&D>2%

χορηγούνται βαθµοί

1
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≤2
Κριτήριο γα
∆είκτης 17

χορηγούνται βαθµοί

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων

0

0-8

Πρωτοτυπία καινοτοµία προϊόντος ή δραστηριότητας

0-8

α. Τα προϊόν ή υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως καινοτόµο – πρωτότυπο:
- εάν είναι υψηλής ειδίκευσης ή πρωτοτυπίας, δύσκολο να αντιγραφεί ή

χορηγούνται βαθµοί

4

- εάν ενσωµατώνει τεχνολογικές βελτιώσεις σε σχέση µε ήδη κυκλοφορούντα στην αγορά

χορηγούνται βαθµοί

2

- εάν δεν συντρέχει καµία από τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις

χορηγούνται βαθµοί

0

χορηγούνται βαθµοί

4

χορηγούνται βαθµοί

0

β. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από Εθνικό Brand, άλλου είδους branding, προϊόντα ΠΟΠ, κ.α.
∆εν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση

Η βαθµολογία του δείκτη υπολογίζεται ως άθροισµα των βαθµών που συγκεντρώνει στα παραπάνω στοιχεία βαθµολογίας α και β.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση παράγει περισσότερα του ενός προϊόντα η βαθµολογία του κριτηρίου υπολογίζεται ως µέσος όρος των βαθµολογιών όλων των
προϊόντων µεσοσταθµισµένος µε βάση το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (µέσος όρος πενταετίας µετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης).
Για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας υποβάλλονται α) ανάλυση των λόγων για τους οποίους το προϊόν ή η υπηρεσία εµπίπτει στις περιπτώσεις α ή β και β) στοιχεία
τεκµηρίωσης των ανωτέρω, όπως δηµοσιεύσεις ή µελέτες αναγνωρισµένων φορέων ή/και βεβαιώσεις επίσηµων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήµια, Επιµελητήρια
κ.λπ.) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα (χρήση ή εµπορία) σχετική µε το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.

Κριτήριο γγ
∆είκτης 18

Εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων

0-4

Ποσοστό των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν εφαρµογή καθαρών
τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

0-4

∆Π = δαπάνες για χρήση καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων / ύψος επένδυσης
∆Π ≥40%

χορηγούνται βαθµοί

4

40%> ∆Π ≥ 30%

χορηγούνται βαθµοί

3

30%> ∆Π ≥ 20%

χορηγούνται βαθµοί

2

20%> ∆ Π ≥ 10%

χορηγούνται βαθµοί

1

10%< ∆

χορηγούνται βαθµοί

0

Κριτήριο γδ

Ύψος της προστιθέµενης αξίας.

∆είκτης 19

Ποσοστό Προστιθέµενης Αξίας στα προϊόντα της επιχείρησης
ΠΑ = (Πωλήσεις-εισροές υλικών και υπηρεσιών από τρίτους) /Πωλήσεις

0-4
4
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ΠΑ ≥60 %

χορηγούνται βαθµοί

4

60%> ΠΑ ≥50%

χορηγούνται βαθµοί

3

50%> ΠΑ ≥ 40%

χορηγούνται βαθµοί

2

40%> ΠΑ ≥ 30%

χορηγούνται βαθµοί

1

30%> ΠΑ

χορηγούνται βαθµοί

0

Οµάδα δ

Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή
ανάπτυξη

Κριτήριο δα

Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας
µετά την υλοποίηση της επένδυσης.

∆είκτης 20

∆ηµιουργία απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε. µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και µέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης (ΝΘ)
(Κατά το 2ο χρόνο µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης θα πρέπει να
έχει δηµιουργηθεί το 50% των δηλούµενων νέων θέσεων απασχόλησης και κατά τα επόµενα έτη το σύνολο αυτών)

0-30
0-3

0-3

ΝΘ ≥ 5

χορηγούνται βαθµοί

3

5>ΝΘ≥3

χορηγούνται βαθµοί

2

3>ΝΘ≥1

χορηγούνται βαθµοί

1

1>ΝΘ

χορηγούνται βαθµοί

0

Κριτήριο δβ

Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης

0-6

∆είκτης 21

Εγκατάσταση σε οργανωµένους χώρους υποδοχής (πχ. ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Τεχνολογικά
Πάρκα κ.λπ.)

0ή1

Εάν η επένδυση εγκαθίσταται σε οργανωµένο χώρο υποδοχής

χορηγούνται βαθµοί

1

Εάν δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή

χορηγούνται βαθµοί

0

Για τη βαθµολογία του δείκτη υποβάλλεται συµβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.

∆είκτης 22

ΑΕΠ νοµού εγκατάστασης

0-3

Η επένδυση εγκαθίσταται σε νοµό µε κατά κεφαλή ΑΕΠ <75% σε σχέση µε το µέσο εθνικό

χορηγούνται βαθµοί

Η επένδυση εγκαθίσταται σε νοµό µε κατά κεφαλή
εθνικό

χορηγούνται βαθµοί

75%≤ΑΕΠ <100%

σε σχέση µε το µέσο

Η επένδυση εγκαθίσταται σε νοµό µε κατά κεφαλή 100%≤ΑΕΠ σε σχέση µε το µέσο εθνικό

∆είκτης 23

Εγκατάσταση σε νησί
Η επένδυση εγκαθίσταται σε νησί µε πληθυσµό <5.000 κατοίκους

3
1

χορηγούνται βαθµοί

0

0-2
2
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Η επένδυση εγκαθίσταται σε νησί µε πληθυσµό ≥ 5.000 κατοίκους

1

Η επένδυση δεν εγκαθίσταται σε νησί

0

Κριτήριο δγ

Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόµηση ενέργειας και
φυσικών πόρων.

∆είκτης 24

Ποσοστό δαπανών που αφορούν προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας και
φυσικών πόρων
ΠΕ = δαπάνες που αφορούν προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών
πόρων /Σύνολο δαπανών επένδυσης

0-2

0-2

(στον δείκτη αυτό δεν λαµβάνονται οι δαπάνες που έχουν περιληφθεί στο ποσοστό του δείκτη 18)
ΠΕ ≥ 15%

χορηγούνται βαθµοί

2

15%> ΠΕ ≥ 5%

χορηγούνται βαθµοί

1

5%< ΠΕ

χορηγούνται βαθµοί

0

Κριτήριο δδ

Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η
εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

∆είκτης 25

Προβλεπόµενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που
αφορούν την ενισχυόµενη επένδυση (µέσος όρος 5ετιας µετά την ολοκλήρωση της επένδυση)ς

0-8

0-4

ΕΞ = Αξία πωλήσεων στο εξωτερικό / συνολικές πωλήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίας της επιχείρησης
ΕΞ ≥40 %

4

40 % > ΕΞ ≥ 30 %

3

30 % > ΕΞ ≥ 20 %

χορηγούνται βαθµοί

2

20 % > ΕΞ ≥ 10 %

χορηγούνται βαθµοί

1

10 % >ΕΞ

∆είκτης 26

0

Εµπορικές Συνεργασίες στο εξωτερικό

0- 4

Συνεργασία µε εµπορικούς αντιπροσώπους σε άλλες χώρες
- σε περισσότερες από δύο χώρες

χορηγούνται βαθµοί

4

- σε δύο χώρες

χορηγούνται βαθµοί

3

- σε µία χώρα

χορηγούνται βαθµοί

2

χορηγούνται βαθµοί

0

∆εν ισχύει καµία από τις παραπάνω προϋποθέσεις

Για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας του δείκτη υποβάλλεται σύµβαση ή δήλωση πρόθεσης συνεργασίας µε εµπορικούς αντιπροσώπους σε άλλες χώρες, στην οποία
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αναφέρονται οι βασικοί όροι συνεργασίας.

Κριτήριο δε

Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων

0-5

∆είκτης 27

Κόστος επενδυτικού σχεδίου

1-3

∆είκτης 28

500.000 ≥ €

χορηγούνται βαθµοί

3

500.000> Κ ≥300.000 €

χορηγούνται βαθµοί

2

300.000€> Κ ≥ 150.000€

χορηγούνται βαθµοί

1

60.000 €> κ

χορηγούνται βαθµοί

0

Προέλευση ιδίων κεφαλαίων

0-2

Ίδια συµµετοχή του δείκτη 8 που θα καλυφθεί µε κεφάλαια εξωτερικού ≥ 20% του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου

χορηγούνται βαθµοί

2

∆εν ισχύει η προϋπόθεση αυτή

χορηγούνται βαθµοί

0

Για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας του δείκτη υποβάλλονται επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα των µετόχων – εταίρων στο εξωτερικό και εξ
αυτής δηµιουργία σχετικού εισοδήµατος.

Κριτήριο στ

∆ηµιουργία συνεργασιών – δικτύωσης (clusters)

0-6

∆είκτης 29

∆ίκτυα Πωλήσεων

0-6

α. Συνεργασία µε εµπορικούς αντιπροσώπους σε τουλάχιστον δύο περιφέρειες εκτός αυτής όπου
εδράζεται

χορηγούνται βαθµοί

2

β. Λειτουργία ηλεκτρονικού σηµείου πώλησης προϊόντων (e-shop)

χορηγούνται βαθµοί

2

γ. Συνεργασία µε ή ενσωµάτωση σε Συνεργατικούς Σχηµατισµούς

χορηγούνται βαθµοί

2

Η βαθµολογία του δείκτη υπολογίζεται ως άθροισµα των βαθµών που συγκεντρώνει στα παραπάνω στοιχεία βαθµολογίας α, β και γ
Για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας των στοιχείων α και γ υποβάλλονται σχετικές συµβάσεις ή δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας στις οποίες αναφέρονται και οι
βασικοί όροι.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ α +β+γ+δ
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