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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα είναι σύντομα διαθέσιμος σε
επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αναζητούν κρατική
ενίσχυση για τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελλάδα.

Στις 16 Ιουνίου 2016 το Eλληνικό Κοινοβούλιο
ψήφισε τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, όπως
προτάθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο νέος Αναπτυξιακός
Νόμος 4399/2016, υπό τον τίτλο «Θεσμικό
πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας», έχει ως στόχο τη δημιουργία πάνω από
11 δις ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων έως το 2023,
παρέχοντας κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα με τους
παρακάτω στόχους:
• Την εξωστρέφεια και καινοτομικότητα,
• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
• Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας με έμφαση στην απασχόληση
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
προκειμένου να αναστραφεί το ρεύμα φυγής
νέων επιστημόνων,
• την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής προστιθέμενης αξίας,
• τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
• την έξυπνη εξειδίκευση,
• την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών,
συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει τη
στήριξη της κοινωνικής οικονομίας,
• την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,
• τις τομές και παρεμβάσεις αναπτυξιακού
χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και
στοχευμένης επιχειρηματικότητας με ειδική
έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,
• την επανεκβιομηχάνιση της χώρας,
• τη μείωση (βελτίωση) του οικολογικού
αποτυπώματος.
Μία περίληψη των κυριότερων χαρακτηριστικών
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου παρουσιάζεται
κατωτέρω.

Τα κίνητρα κρατικών
ενισχύσεων του νέου
Νόμου περιλαμβάνουν:

• Φορολογική απαλλαγή
• Επιχορήγηση
• Επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
• Επιδότηση κόστους της
δημιουργούμενης
απασχόλησης
• Σταθεροποίηση του
συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος
• Χρηματοδότηση
επιχειρηματικού
κινδύνου

Δομή του Νόμου 4399/2016
Ποιο είναι το πλαίσιο που εγκαθιδρύεται μέσω του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου;
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος παρέχει το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται τα καθεστώτα
κρατικών ενισχύσεων. Θεμέλιο του νόμου είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
651/2014 της Ε.Ε. (L 187/1 26-6-2014), διασφαλίζοντας έτσι την εκ των προτέρων
συμβατότητα με τους κανόνες και κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.

Κοινοί κανόνες που βασίζονται στον γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό της Ε.Ε. 651/2014

Γενικά καθεστώτα κρατικών
ενσχύσεων

Ενισχύσεις
καινοτομικού
χαρακτήρα, συνέργειες
και δικτυώσεις

Ενισχύσεις
Γενική
Νέες
μηχανολογι- Επιχειρημαανεξάρτητες
κού
ΜΜΕ
τικότητα
εξοπλισμού

Ενισχύσεις
Συνέργειες
καινοτομικού
και
χαρακτήρα
Δικτυώσεις
για ΜΜΕ

Ενδιάμεσοι
χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί
και ταμεία
συμμετοχών

Ολοκληρωμένα χωρικά
και κλαδικά
σχέδια

Επενδύσεις
μείζονος
μεγέθους

Καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων του Νόμου
4399/2016
1. Γενικές ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού
Δικαιούχοι

Επιλέξιμες
δαπάνες

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται
Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις
γενικές διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν
οποιοδήποτε επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων.
Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7
ετών (ειδικοί όροι ισχύουν).
Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων
μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην
κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός του χώρου της
επιχείρησης.
Φορολογική απαλλαγή μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης του
χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης
αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός
έλεγχος, ενώ για το 20% των εγκεκριμένων επενδυτικών
σχεδίων θα λαμβάνουν χώρα επιτόπιοι έλεγχοι επί τυχαίου
δείγματος.

2. Ενισχύσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας
Δικαιούχοι

Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις
γενικές διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν
οποιοδήποτε επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου.
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών
από την δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής
απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης κάθε
κατηγορίας δαπανών.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Η χρηματική επιχορήγηση διατίθεται μόνο σε ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων και ορίζεται στο 70% της ανώτατης
επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης κάθε επιλέξιμης κατηγορίας
δαπανών.

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.

3. Γενικές ενισχύσεις για νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι οποίες
συστάθηκαν εντός των τελευταίων 7 ετών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Ειδικοί όροι ισχύουν.
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού .
Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών
από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής
απόδοσης από ΑΠΕ.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης κάθε
κατηγορίας δαπανών.
Η χρηματική επιχορήγηση για το παρόν καθεστώς ορίζεται στο
70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης κάθε
επιλέξιμης κατηγορίας δαπανών, εξαιρουμένων των ειδικών
κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσοστό
επιχορήγησης ορίζεται στο 100%.
Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.

4. Ενισχύσεις για καινοτομικές ΜΜΕ

Δικαιούχοι

Καινοτομικές ΜΜΕ οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια
που στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της
τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή
οργανωτικών καινοτομιών.
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών
από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης, μέχρι το ανώτατο όριο
ενίσχυσης κάθε κατηγορίας δαπανών.
Η χρηματική επιχορήγηση για το παρόν καθεστώς ορίζεται στο
70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης κάθε
επιλέξιμης κατηγορίας δαπανών, εξαιρουμένων των ειδικών
κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσοστό
επιχορήγησης ορίζεται στο 100%.
Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.

5. Ενισχύσεις για Συνέργειες και Δικτυώσεις
Επιχειρηματικές συστάδες στις οποίες συμμετέχουν
τουλάχιστον έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που
πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο
Νομό Θεσσαλονίκης και τουλάχιστον τέσσερις (4) επιχειρήσεις
για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους
λοιπούς νομούς της επικράτειας, οι οποίες διευθύνονται και
συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική
προσωπικότητα. Στις συστάδες μπορούν να συμμετέχουν
Πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και
ανάπτυξης καθώς και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Αιτήσεις υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος καθεστώτος μπορεί να υποβληθούν από
το φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση
επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν
δυνάμει μέλη της.
Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν
κοινές δράσεις συναφείς των κύριων δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν τις επιχειρηματικές
συστάδες, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν και
επενδυτικά σχέδια των οποίων η κοινή δράση αφορά στους
εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:
69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δικαιούχοι

70.2 – Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Οι επιχειρηματικές συστάδες καινοτομίας πρέπει να
πληρούν τους παρακάτω όρους για υπαγωγή στο παρόν
καθεστώς:
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις
δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας
είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια
και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν
χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών
δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν
να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Η πρόσβαση είναι
ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές
δαπάνες για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση.
Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του
συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις
δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή
αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
Επιλέξιμες
δαπάνες

Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών
από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Δαπάνες επιχειρηματικών συστάδων καινοτομίας.
Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ,
ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, μέχρι του ανώτατου ορίου ενισχύσεων κάθε
κατηγορίας δαπανών.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται
τουλάχιστον μία μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής
μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής
απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
μέχρι του ανώτατου ορίου ενισχύσεων κάθε κατηγορίας
δαπανών.
Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που
διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες.

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.

6. Ενισχύσεις για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και ταμεία συμμετοχών
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιχειρηματικού
κινδύνου («Ταμεία Συμμετοχών»), κατά την έννοια των ορισμών
της παρ. 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., που επενδύουν μέσω νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα Ταμεία Συμμετοχών θα έχουν τη
νομική μορφή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων του Ν.
4209/2013 και θα επιδιώκουν:
Δικαιούχοι

Τη δημιουργία νέων και τη μεγέθυνση υφισταμένων
επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων οι οποίες δίνουν έμφαση στη
καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης.
Την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων.
Την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για ΜΜΕ
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500
εργαζόμενους.
Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών παρέχεται προς ανεξάρτητους
ιδιώτες επενδυτές με μία από τις ακόλουθες μορφές:

Είδος
ενίσχυσης που
παρέχεται



ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία
για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες
επιχειρήσεις,



δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες
επιχειρήσεις.

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση του
επιχειρηματικού κινδύνου θα παρέχεται σε επιλέξιμες ΜΜΕ μέσω
επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή
συνδυασμού αυτών και θα επιδιώκουν τη μόχλευση των
κεφαλαίων τους με περαιτέρω επενδυτική συμμετοχή, με
απώτερο στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Διαχείριση και
έλεγχος

Η διαχείριση των ταμείων μπορεί να ανατίθεται σε ανώνυμες
εταιρίες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η
επιλογή των διαχειριστών, το ύψος αμοιβής τους, το επίπεδο
μόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους
αποτελούν αντικείμενο των Ταμείων Συμμετοχών.

7. Ενίσχυση για ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά σχέδια

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις και επιχειρηματικές συστάδες οι οποίες
συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε
επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω συστήματα
ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφερειακό ή
διαπεριφερειακό επίπεδο. Τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις
υποχρεούνται να συμμετέχουν σε κάθε επενδυτικό σχέδιο,
όπως επίσης (μέχρι 10% του συνολικού ενισχυόμενου
προϋπολογισμού) και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.
Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήματα με τη
μορφή ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών συστάδων. Τα
ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα ορίζονται ως το
συνολικό πλαίσιο δράσεων με ολοκληρωμένη χωρική ή/και
κλαδική πρόταση ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Στα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων παρέχεται φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση,
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους
δημιουργούμενης απασχόλησης, μέχρι του ανώτατου ορίου
ενισχύσεων κάθε κατηγορίας δαπανών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις
δεν ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ,
ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης, μέχρι του ανώτατου ορίου ενισχύσεων κάθε
κατηγορίας δαπανών.
Στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται
τουλάχιστον μία μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής
μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής
απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης,
μέχρι του ανώτατου ορίου ενισχύσεων κάθε κατηγορίας
δαπανών.
Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Τα ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα αξιολογούνται με
τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ τα μεμονωμένα
επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης
αξιολόγησης.

8. Ενισχύσεις για επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στους
κοινούς κανόνες δικαίου, οι οποίες θα υλοποιήσουν
οποιοδήποτε επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου, υπό τους
ακόλουθους όρους:
Δικαιούχοι



Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού
σχεδίου υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.



Το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2)
θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ επιλέξιμου
κόστους επένδυσης.

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Επιλέξιμες
δαπάνες

Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών
από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δαπάνες καινοτομίας.
Δαπάνες διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.
Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
Σταθεροποίηση του ισχύοντος κατά την αίτηση υπαγωγής
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για
12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Είδος ενίσχυσης
που παρέχεται

Διαδικασία
αξιολόγησης και
ελέγχου

Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση
της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του
μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.
Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών
σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας
αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.
3894/2010 χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες
υπαγωγής.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από τη Γενική
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά τη
μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια του
παρόντος καθεστώτος θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος μετά
την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.

Κοινοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων
Παρατίθεται κατωτέρω μία περίληψη των πιο σημαντικών κοινών κανόνων κρατικών
ενισχύσεων του N.4399/2016, όπως αυτοί ορίζονται στα Άρθρα 1 – 31 του Νόμου.

Ποιος είναι ο σκοπός των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων;
Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και
να αφορούν οτιδήποτε από τα παρακάτω:








Δημιουργία νέας μονάδας
Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας, υπό την έννοια παραγωγής
προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον
όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη
λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας, υπό τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν
τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών
των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει από τον δικαιούχο, αποκλείοντας την απλή
εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος ενός επιλέξιμου επενδυτικού
σχεδίου;
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως
ακολούθως:
Μέγεθος φορέα

Ελάχιστο ύψος
επένδυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 ευρώ

Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και επιχειρηματικές
συστάδες (cluster)

250.000 ευρώ

Μικρές επιχειρήσεις

150.000 ευρώ

Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

100.000 ευρώ

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

50.000 ευρώ

Ποιο είναι το χρηματοδοτικό σχήμα ενός επιλέξιμου
επενδυτικού σχεδίου;
Οι δικαιούχοι πρέπει να συνεισφέρουν στα επενδυτικά σχέδια τουλάχιστον το 25% του
συνολικού επιλέξιμου κόστους με ίδια κεφάλαια, είτε με αύξηση του μετοχικού ή
εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά, είτε με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης. Το
υπόλοιπο επενδυτικό κόστος, πλην της κρατικής ενίσχυσης, δύναται να καλυφθεί με
τραπεζικό δάνειο ή ομολογιακό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας στους οποίους
μπορεί να αφορά ένα επενδυτικό σχέδιο;
Επιλέξιμα για συμμετοχή είναι επενδυτικά σχέδια στους περισσότερους τομείς της
οικονομίας, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
1.
2.

Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, άνθρακα, ναυπηγίας, συνθετικών
ινών, μεταφορών και της συναφούς υποδομής, παραγωγής, διανομής και
υποδομών ενέργειας δεν είναι επιλέξιμα.
Οι παρακάτω δραστηριότητες επίσης εξαιρούνται της συμμετοχής, με ορισμένες
εξαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται με σαφήνεια στα καθεστώτα ενισχύσεων.
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Μη επιλέξιμη δραστηριότητα
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ
Κατασκευές κτηρίων
Έργα πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με
την εξαίρεση του 52.22.11.05 [Υπηρεσίες Τουριστικών λιμανιών
(μαρίνων)], του 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και
του 52.29.19.03 (Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), που είναι επιλέξιμοι
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και
άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών
σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού
Δραστηριότητες Βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των
επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες, με την εξαίρεση του 91.01.11 (Υπηρεσίες
βιβλιοθηκών) και του 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων)
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη
διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

Υπό συγκεκριμένους όρους και μετά την υπογραφή σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
τα κάτωθι επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στα καθεστώτα ενισχύσεων:








Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (μέχρι 15MW)
Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (μέχρι 5MW)
Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και μετατροπή υφιστάμενων
μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, υπό όρους
Ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχιστον τριών (3) αστέρων











Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων σε παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτίρια
Τουριστικές Οργανωμένες Κατασκηνώσεις (camping) τουλάχιστον τριών (3)
αστέρων
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα,
γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα,
εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα
ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα
αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού,
ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}
Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού και οινοτουρισμού
Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων
Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Γεωργία

Πώς δίδεται η κρατική ενίσχυση στους δικαιούχους;
Η κρατική ενίσχυση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής,
επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης κόστους
απασχόλησης. Η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης στον δικαιούχο πραγματοποιείται
είτε κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού
σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με τον
έλεγχο και πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση της
προηγούμενης κάλυψης του συνόλου της ίδιας συμμετοχής
από τον δικαιούχο. Ο δικαιούχος μπορεί να αξιοποιήσει το
σύνολο της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15)
φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος
με τους ακόλουθους, σωρευτικά, περιορισμούς:

Φορολογική
απαλλαγή



Το ετήσιο ποσό φορολογικής απαλλαγής να μην
υπερβαίνει το 20% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού
της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση
της μη πλήρους αξιοποίησης του κατά τα προηγούμενα
φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην
περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από
προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω
υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό ενίσχυσης.



Το ετήσιο ποσό φορολογικής απαλλαγής να μην
υπερβαίνει το 50% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού
της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος
της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του
εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση,
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του
τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο
εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη
του φορολογικού έτους.
Το ετήσιο αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής
εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό
στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο
εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της
παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

Επιχορήγηση

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα επιχορήγησης του 50% της
συνολικής εγκεκριμένης επιχορήγησης, μετά την πιστοποίηση
από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την
προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση
του συνόλου της ιδίας συμμετοχής.
Το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των
επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός
των φορολογητέων κερδών.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής
πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε
τρίτους, εκτός από την περίπτωση εκχώρησης της
επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή
ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί
να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο
όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου
του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε
πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα
της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί
της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται
στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης
της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου
ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού
σχεδίου.
Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης από τον δικαιούχο μόνο για τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει
εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν
αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών
προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων
κερδών.

Επιδότηση
κόστους
δημιουργούμενης
απασχόλησης

Η έναρξη της επιδότησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την
πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας
των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε
πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του
δικαιούχου, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της
καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων, δίδεται έμφαση στις επιχορηγήσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξωστρεφών MME
Καινοτόμων MME
Ανεξάρτητων MME που προχωρούν σε συγχώνευση
MME οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης
Συνεταιρισμών, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικών Συνεταιρισμών
Επιχειρήσεων με επενδυτικά σχέδια στους κλάδους ΤΠΕ και Αγροδιατροφής
Επιχειρήσεων με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του
κλάδου τους
Επιχειρήσεων, με επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π.,
Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών
Επιχειρήσεων με επενδυτικό σχέδιο σε ορεινές, παραμεθόριες και λοιπές
ειδικές περιοχές
Επιχειρήσεων με επενδυτικό σχέδιο σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες
προσφυγικές ροές

Ποιο είναι το ύψος της παρεχόμενης κρατικής ενίσχυσης;
Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η
γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του δικαιούχου, το είδος των επενδύσεων και το
καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο εντάσσεται η επένδυση. Το ποσοστό της κρατικής
ενίσχυσης για περιφερειακή ανάπτυξη (ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, άυλα στοιχεία
ενεργητικού και μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων) κυμαίνεται από 10% έως 45%
των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η κρατική ενίσχυση για ειδικές επενδυτικές δαπάνες
(δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας κλπ.) μπορεί να
φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν
μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20
εκατ. ευρώ για όμιλο επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4
Γ.Α.Κ.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των κρατικών ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού Νόμου;
Σύμφωνα με την ανάλυση επιπτώσεων που κατατέθηκε στη Βουλή, ο αρχικός
προϋπολογισμός του Αναπτυξιακού Νόμου θα παρέχει:
• 480 εκατ. ευρώ την περίοδο 2016-2022 με τη μορφή επιχορηγήσεων και
επιδοτήσεων

•

>3 δις ευρώ έως το 2031 με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Deloitte
με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
4399/2016
Η Deloitte βοηθά τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των
σχεδίων Έρευνας & Ανάπτυξης, των σχεδίων
Καινοτομίας και των Επενδυτικών σχεδίων τους, με
τρέχοντα και μελλοντικά κίνητρα που παρέχονται στην
Ελλάδα και στην Ε.Ε. Η δέσμη των υπηρεσιών που
παρέχουμε περιλαμβάνει τη συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη που απαιτείται για τη μεγιστοποίηση των
ωφελειών που παρέχονται από τα κίνητρα.
Οι
•
•
•
•

υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδυτικών Κινήτρων
Υπηρεσίες Προετοιμασίας & Υποβολής Προτάσεων
Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων
Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Υποστήριξης
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μας
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