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R&D and Government Incentives
Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ
2014–2020 για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας

Επιχορηγήσεις στις
επιχειρήσεις για τέσσερις νέες
δράσεις
Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού προκήρυξε τέσσερις δράσεις
για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στα πλαίσια του
προγράμματος ΕΣΠΑ για το διάστημα 2014–2020. Το
περιεχόμενο των δράσεων καθώς και οι ημερομηνίες
υποβολής προτάσεων για ενίσχυση είναι οι ακόλουθες:


Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" (περίοδος
υποβολής από 7 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου
2016)



Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
(περίοδος υποβολής από 8 Μαρτίου 2016 έως
15 Απριλίου 2016)



Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (περίοδος
υποβολής από 17 Μαρτίου 2016 έως 27
Απριλίου 2016) και
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Δράση "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών" (περίοδος υποβολής από 29
Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016).
Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών σημείων της
δράσης "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και
την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών".

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Φορέας χρηματοδότησης
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση)
Πεδίο εφαρμογής της δράσης
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Τα επενδυτικά σχέδια που θα είναι επιλέξιμα θα πρέπει να
στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας της επιχείρησης, στην
αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται ή στην αναβάθμιση και
πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δράση έχει ως στόχο τη
βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής
εργασίας.
Επιχειρήσεις με τις ακόλουθες νομικές μορφές μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δράση:
ανώνυμη εταιρία (ΑΕ), εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ),
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), ατομική εταιρία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.
4019/2011, Συνεταιρισμοί. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε μία ή περισσότερες από
τις οικονομικές υπο-δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος,
που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες βασικές οικονομικές δραστηριότητες:
ΚΑΔ
49.39
50.10
50.30
52.22
55.10
55.20
55.30
77.11
77.21
77.34
77.35
77.39
79.11
79.12
82.30
85.51
93.11
93.29

Δραστηριότητα
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών
π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της

δράσης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η διάρκεια ενός επιλέξιμου έργου μπορεί να
φτάνει έως 24 μήνες, ενώ κάθε εταιρία μπορεί να υποβάλει το ανώτερο μία πρόταση συμμετοχής
στο πρόγραμμα.
Κατανομή προϋπολογισμού στις περιφέρειες, περιορισμοί και συντελεστές
χρηματοδότησης
Η συνολική κρατική ενίσχυση είναι 70 εκ. Ευρώ, η οποία κατανέμεται στις περιφέρειες ως
ακολούθως:
Περιοχές
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Κεντρική Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Σύνολο

Προϋπολογισμός ανά
Περιοχές (Ευρώ)
28,756 εκ.
23,044 εκ.
9,8 εκ.
2,8 εκ.
5,6 εκ.
70 εκ.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται επίσης ανάλογα με τις βασικές δραστηριότητες των διαφόρων
έργων καθώς και μεταξύ υφιστάμενων και νέων εταιριών, ως ακολούθως:
Προϋπολογισμός

Δραστηριότητες σε σχέση με καταλύματα
Υπόλοιπες δραστηριότητες
Σύνολο

Νέες
επιχειρήσεις
(Ευρώ)
10 εκ.
5 εκ.
15 εκ.

Υφιστάμενες Σύνολο
επιχειρήσεις (Ευρώ)
(Ευρώ)
40 εκ.
50 εκ.
15 εκ.
20 εκ.
55 εκ.
70 εκ.

Ο προϋπολογισμός για κάθε έργο μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ. Για
τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο
εργασιών της εταιρίας για τη χρήση 2015. Έργα με προϋπολογισμό άνω των 150.000 Ευρώ
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση κατ’ ανώτατο όριο έως 150.000 Ευρώ.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,
φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιλέξιμες δαπάνες
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες για συγκεκριμένες κατηγορίες που
πραγματοποιούνται από τις 11 Φεβρουαρίου 2016 και μετά. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων
δαπανών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:


Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,



Μηχανήματα – Εξοπλισμός,



Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος,



Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,



Δαπάνες Προώθησης/Διαφήμισης συνολικού κόστους έως 15.000 Ευρώ,



Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού συνολικού κόστους έως 20.000 Ευρώ,



Μεταφορικά μέσα έως 15.000 Ευρώ,



Επαγγελματικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου
συνολικού κόστους έως 2.500 Ευρώ,



Μελέτες/έρευνες αγοράς με συνολικό κόστος έως 5.000 Ευρώ και έως 2.500 Ευρώ ανά
μελέτη και



Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως 24.000 Ευρώ (12.000 Ευρώ για υφιστάμενη ή νέα
ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, με ανώτατο όριο τις δύο ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).
Ο οδηγός του προγράμματος περιέχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τις επιλέξιμες δαπάνες.
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