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Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόσφατα
ανακοίνωσε την προδημοσίευση δύο εμπροσθοβαρών
δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ:


Στέλιος Σμπυράκης
Tax Principal: R&D/GI
ssbyrakis@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781196

Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ», αφορά την
αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης υφιστάμενων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
στρατηγικούς τομείς, ύψους 50 εκ. ευρώ.



Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», αφορά την
στήριξη υφιστάμενων ανέργων που σκοπεύουν να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ύψους 50 εκ. ευρώ.
Τα προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του πρώτου
τριμήνου του 2015 και θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους
του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Παρακάτω συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

Επιχειρούμε Δυναμικά
Φορέας Χρηματοδότησης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα αφορά την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς, έτσι ώστε αυτές να αξιοποιήσουν τα
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να βελτιώσουν τη θέση τους σε εθνικές και διεθνείς αγορές.

Θεματικοί Τομείς
Οι εταιρείες που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους
παρακάτω στρατηγικούς τομείς:


Αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων,



Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (Π∆Β),



Υλικά / κατασκευές,



Εφοδιαστική αλυσίδα,



Ενέργεια,



Περιβάλλον,



Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ,



Υγεία.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις
Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους
παραπάνω στρατηγικούς τομείς του προγράμματος και οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ,
ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές) του ιδιωτικού τομέα, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την
ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης
διάρκειας. Δεν ενισχύονται επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εστίαση, στο λιανικό
εμπόριο και στον τουρισμό.
Κάθε επιχείρηση (Α.Φ.Μ.) μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση.

Όρια Προϋπολογισμού και Ποσοστά Χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα παρέχει χρηματική ενίσχυση σε ποσοστό 50% επί των επιλέξιμων δαπανών, ο
συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20.000€ και
300.000€, ενώ η σώρευση των ενισχύσεων περιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό “De
Minimis”.Υπάρχει δυνατότητα παροχής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας
εγκεκριμένης ενίσχυσης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για
τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του
βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων
υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη
μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού
δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι ενισχυόμενες
δαπάνες δύναται να αφορούν:


Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων



Μηχανολογικό Εκσυγχρονισμό



Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας



Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους



Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει
στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην
υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον
προσανατολισμό προς νέες αγορές



Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της

αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών


Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 1/1/2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει
ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνίες
Με τη δημοσίευση της, η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των
υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά περιφέρεια.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
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Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η
εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο
που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε
κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων.
Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από
200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
[Member Firms: Insert description of your Member Firm’s national structure, confirmed with your Member Firm Legal Counsel and/or Member Firm Reputation and
Risk Leader]
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός
και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance
& Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr

2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα παρακαλώ αποστείλατε κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «διαγραφή» στο θέμα.

