Ποιες ΜΜΕ εµπορίου και υπηρεσιών
θα ενισχυθούν από τον δ’ κύκλο των ΠΕΠ
Προκηρύσσεται το φθινόπωρο, µε προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ

■ Με συνολικό προϋπολογισµό της

τάξεως των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ και µε το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 50%
του επιλέξιµου επενδυτικού σχεδίου, σχεδιάζεται να προκηρυχθεί
το φθινόπωρο ο τέταρτος κύκλος
ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα
(τοµείς Εµπορίου και Παροχής
Υπηρεσιών), µέσω των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) της χώρας.

TO ΠPOΓPAMMA αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως και 200.000
ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται στους
12 µήνες. Θα υλοποιηθεί µε το καθεστώς
De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις που:
• χαρακτηρίζονται από επιλέξιµο Κωδικό
Επιχειρηµατικής δραστηριότητας (σχετικός πίνακας ΣΤΑΣΟ∆),
• απασχολούσαν έως 50 εργαζόµενους
κατά την τελευταία πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση,
• παρουσιάζουν µέσο κύκλο εργασιών
τριετίας από 10.000 ευρώ έως
10.000.000 ευρώ,
• δύνανται να καλύψουν το 25% του
προϋπολογισµού του επενδυτικού τους
σχεδίου µε ιδίους πόρους (ιδία συµµετοχή). Σηµειώνεται ότι η υλοποίηση του
προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω
των εµπορικών τραπεζών.
Επιλέξιµες δαπάνες
Οι επιλέξιµες ενέργειες σχεδιάζεται να
υλοποιηθούν µέσω των παρακάτω δαπανών:
1. Κτήρια και εγκαταστάσεις: ανέγερση,
επέκταση, εκσυγχρονισµός κτηρίων και
εγκαταστάσεων.
2. Εξοπλισµός: Προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλι-

Επιλέξιµες ενέργειες
Για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν τους τοµείς του Εµπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, σχεδιάζεται να είναι επιλέξιµες οι
παρακάτω κατηγορίες ενεργειών:
1. ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών
διαδικασιών της επιχείρησης.
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.).
5. Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής.
σµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης. Στον εξοπλισµό περιλαµβάνονται και αυτοκινούµενα µεταφορικά
µέσα επαγγελµατικής και µόνον χρήσης,
αποκλειοµένης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Η
δαπάνη για µεταφορικά µέσα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ ανά επιχείρηση και δεν είναι επιλέξιµη για τις επιχειρήσεις µε κωδ. ΣΤΑΚΟ∆
633.
3. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή
εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού περιορισµού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της

ατµόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης
του ύδατος. Ως επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και
όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για
τις ανάγκες της µονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού
για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόµησης ή /και υποκατάστασης της συµβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόµηση ύδατος. Ως επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού νο-

είται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και
όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
5. Συστήµατα αυτοµατοποίησης: προµήθεια και εγκατάσταση καινούργιων και
σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προµήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισµικού και εξοπλισµού πληροφορικής. Ως
επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισµού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
6. ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας.
7. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται
επιλέξιµη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιµη, µόνον αν κατά
το στάδιο ελέγχου της επένδυσης συνοδεύεται από σχετικό αίτηµα πιστοποίησης, που έχει υποβληθεί στον αρµόδιο
για την πιστοποίηση φορέα.
8. ∆απάνες προώθησης. ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή µελέτες
ή συµβουλευτικές υπηρεσίες, απαραίτητες για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε µια νέα αγορά.
[SID:1707388]

Eπιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων
453.1
453.3
501
502
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504
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Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξοπλισµού
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εµπόριο αυτοκίνητων οχηµάτων
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων
Εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων οχηµάτων
Εµπόριο συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών και συναφών
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο καυσίµων και λιπαντικών οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το
εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών
Εξαιρούνται οι κωδικοί:
511.1 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν την πώληση
αγροτικών πρώτων υλών κ.λ.π.
511.7 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν την πώληση
τροφίµων, ποτών και καπνού
512 Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και
ζώντων ζώων
513 Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού*
*Σηµείωση:
Το χονδρικό εµπόριο σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής και
προϊόντων αρτοποιίας (του κωδικού ταξινόµησης 513.6),
περιλαµβάνεται στις ενισχυόµενες κατηγορίες επιχειρήσεων
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και
µοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης
Εξαιρούνται οι κωδικοί:
521 Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα*
522 Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα
καταστήµατα*
525.3 Λιανικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
527 Λιανικό εµπόριο που δε διενεργείται σε καταστήµατα
*Σηµείωση:
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Οι παρακάτω κωδικοί:
521.2 Παντοπωλεία
(Αν σε παντοπωλεία, τα τµήµατα που πωλούν γεωργικά ή αλιευτικά προϊόντα λειτουργούν αυτοτελώς και µε ανεξάρτητη λογιστική
παρακολούθηση, τότε τα τµήµατα αυτά θεωρούνται ανεξάρτητα
του παντοπωλείου επιχειρήσεις του γεωργικού και αλιευτικού
τοµέα και δε χρηµατοδοτούνται στο παρόν πρόγραµµα)
521.4 Kαταστήµατα γενικών πωλήσεων
522.4 Λιανικό εµπόριο ψωµιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής εν γένει
527.1 Λιανικό Εµπόριο που διενεργείται από εµπορικούς οίκους
µέσω ταχυδροµικών παραγγελιών και του διαδικτύου (πλην
τροφίµων)
περιλαµβάνονται στις ενισχυόµενες κατηγορίες επιχειρήσεων
Εστιατόρια
Ζαχαροπλαστεία
Καφενεία
Τροφοδοσία µε τρόφιµα (κέτερινγκ)
Αποθήκευση (Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης
γεωργικών προϊόντων)
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων
οργανωµένων εκδροµών’ δραστηριότητες παροχής τουριστικής
βοήθειας µ.α.κ.
Ταχυδροµικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των
εθνικών ταχυδροµείων (ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία)
Tηλεπικοινωνίες
Άλλοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
Ασφάλειες ζωής
Άλλες ασφάλειες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εκτός από τις ασφαλίσεις
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και τα συνταξιοδοτικά ταµεία
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα
συνταξιοδοτικά ταµεία
∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία
Εκµίσθωση αυτοκινήτων
Εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης µ.α.κ.
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήµες και
στη µηχανική
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες
Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες
Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση
Εξαιρείται ο κωδικός:
804.9 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση µ.α.κ.
Άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία
(Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές µονάδες)
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας
∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων υγιεινή και παρόµοιες
δραστηριότητες
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες *
* Από τον κωδικό 927.9 Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
µ.α.κ. µόνο οι δραστηριότητες ψυχαγωγικών πάρκων και πλαζ
συµπεριλαµβανοµένης και της ενοικίασης εγκαταστάσεων όπως
λουτρών, αποδυτηρίων, καρεκλών κ.λ.π.
Εξαιρείται ο κωδικός:
927.1 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Εξαιρείται ο κωδικός:
930.9 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών µ.α.κ.

