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Η ημερομηνία έναρξης

03/07/2019

Ημερομηνία λήξης

15 / 10/ 2019

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

€150.000.000

Επιδότηση:

30%-55%

με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων

Επιλέξιμοι κλάδοι

• Πρωτογενή Τομέα

(ΚΥΑ 108621/17.10.2016 &
129229/24.11.2017)

• Μεταποίηση
• Τεχνολογία
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Τουρισμός (υπό όρους)
• Logistics
• Τομέας Ενέργειας (με
εξαιρέσεις)

Αγίου Κωνσταντίνου 52 ,
104 37 ΑΘΗΝΑ
210 8828000
call@sym-pan.gr
Σ. Δραγουμάνου 21,
54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 557 185
sym-pan@sym-pan.gr

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016
Είδη ενισχύσεων
•
•
•
•

Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
•
•
•

Για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 €
Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €
Για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες
Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000 €

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν
υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες
μορφές:
1. Ατομική επιχείρηση.
2. Εμπορική εταιρεία.
3. Συνεταιρισμός.
4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ).
5. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την
προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
7. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:
• δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού,
• δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η
προσφορά υπηρεσιών,
• δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το
διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
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Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
• Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα
άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός)
εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών και να
μην έχουν επιδοτηθεί από προηγούμενα Προγράμματα).
• Εξοπλισμός: Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του
χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
• Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή
κατά τη λήξη.
• Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
Άυλα στοιχεία ενεργητικού:
• Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
• Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού
και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
• 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.
Λοιπές δαπάνες:
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
• Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (π.χ. έξοδα καταρτίσεως
και δημοσιεύσεως του καταστατικού, έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως).

Ενισχύονται οι δραστηριότητες: Υπηρεσιών βιβλιοθηκών, Δραστηριοτήτων μουσείων,

Υπηρεσιών τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), Υπηρεσιών λειτουργίας υδατοδρομίων, Υπηρεσιών
μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), Μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών
επιχειρήσεων (υπό όρους ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)
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Στον τομέα του τουρισμού, υπάγονται
επενδυτικά σχέδια:
•
•
•

sym-pan@sym-pan.gr
•

Ίδρυσης ή επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων, camping, τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε
παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
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.
Ιδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι
συνεταιρισμοί ή Κοιν. Σ.Επ.

