«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
Ν.4399/2016

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σκοπός του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους
πλαισίου

κινήτρων

με

βασικό

στόχο

τη

δημιουργία

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική
επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του
νόμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος
καθεστώτος για το έτος 2020 ανέρχεται σε
150.000.000 των οποίων 140.000.000 ευρώ που
αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης,
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της

επιδότησης

δημιουργούμενης

του

κόστους

της

απασχόλησης προέρχονται

από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10.000.000 ευρώ αφορούν το είδος
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών
✓

ατομική επιχείρηση (εφόσον το επιλέξιμο ύψος των

επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ)
✓

εμπορική εταιρεία

✓

συνεταιρισμός,

✓

κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

[(Κοιν.Σ.Επ.) ,Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες
Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ)
✓ υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει
τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
✓ επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση
καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.,
✓ δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
Προσοχή !!!
 Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος
καθεστώτος: οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του
άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ’ Γ.Α.Κ.)
 Επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση
έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα
πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν
δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.


Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με
πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης
έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη
λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην
ίδια ή σε όμορες αγορές
Για να μπορέσει μια επιχείρηση να λάβει 100% της ενίσχυσης με τη μορφή της
επιχορήγησης, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον μια προϋπόθεση από το αρ. 12
του Αναπτυξιακού . Νόμου 4399/2016 :
•

Εξωστρέφεια – Αύξηση εξαγωγών κατά Μ.Ο. την τελευταία 3ετία πάνω από 10%. Για
τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της μεταβολής του λόγου των
εξαγωγών / Κύκλο Εργασιών της τελευταίας τριετίας.
Παράδειγμα:
1η χρήση πριν
την υποβολή

Χαρακτηρισμός Εξωστρέφειας (άρθρο 12, παρ. α)
Οικονομικά Στ οιχεία
Αξία Εξαγωγών
Κύκλος Εργασιών

Αξία Εξαγωγών / Κύκλος Εργασιών
Ετήσια μεταβολή εξωστρέφειας
Μέσος όρος αύξησης εξωστρέφειας τελευταίας τριετίας πριν το έτος
υποβολής της αίτησης υπαγωγής
Πλήρωση Κριτηρίου Εξωστρέφειας

2015

500.000,00

2016

600.000,00

2017

2018

900.000,00 1.200.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

5,00%

6,00%
20,00%

9,00%
50,00%

12,00%
33,33%

34,44%
ΝΑΙ

•

Καινοτομία – Μ.Ο. δαπανών για έρευνα & ανάπτυξη τελευταίας 3ετία πάνω από 10%.

•

Επιχείρηση που προέρχεται από συγχώνευση ανεξάρτητων ΜΜΕ.

•

Αύξηση της απασχόλησης κατά 10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής.
Για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η μεταβολή των ΕΜΕ του

τελευταίου 12μήνου πριν την αίτηση υπαγωγής και οι ΕΜΕ τον 25 ο έως τον 36ο μήνα
πριν την αίτηση υπαγωγής.
Παράδειγμα:
ΕΜΕ 1 (Ιούνιος 2019 – Ιούλιος 2020) : 50,00
ΕΜΕ 2 (Ιούνιος 2017 – Ιούλιος 2018): 45,00
Μεταβολή = (ΕΜΕ 1 – ΕΜΕ 2) / ΕΜΕ 2 = (50,00 – 45,00) / 45,00 = 11,11% > 10%
•

Συνεταιρισμοί ή Κοιν.Σ.Επ., ομάδες παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές
συμπράξεις.

•

Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους
κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο
δραστηριότητάς τους.

•

Επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.

•

Επιχειρήσεις που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΙ.ΠΕ., Επιχειρηματικά Πάρκα,
Τεχνολογικά Πάρκα.

•

Επιχειρήσεις που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές (μείωση
πληθυσμού, μεταναστευτικές ροές, παραμεθόριες περιοχές κλπ).

•

Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως,
Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Επενδυτικά σχέδια
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
➢ Δημιουργία νέας μονάδας.
➢ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης
μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της
μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η
υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία
τεκμηρίωσης.
➢ Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
➢ Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
➢ Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν
σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας
επιχείρησης

Ελάχιστο ύψος Επενδυτικού Σχεδίου
Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο
παρόν

καθεστώς

ενίσχυσης

ορίζεται

με

βάση

το

μέγεθος

του

φορέα,

ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε. για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Κατηγορίες Επενδύσεων
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των
τομέων της οικονομίας ( με τις επιφυλάξεις
για τα εξαιρούμενα όπως προβλέπονται στις
παραγράφους του άρθρου 7 της προκήρυξης.)

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δραστηριότητες
✓ Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
✓ Στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης
✓ Στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά
δραστηριοτήτων
✓ Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις περιπτώσεις
στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες
δαπάνες του σχεδίου.
✓ Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125)
και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Ατόμων με Αναπηρία.
✓ Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14
και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται
σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος του Επενδυτικού
Σχεδίου
▪

Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες

εισφορές σε μετρητά
▪

Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων
αποθεματικών και κερδών εις νέον

▪

Ανάλωση

υφιστάμενων

φορολογηθέντων

αποθεματικών και κερδών εις νέον
▪

Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού

▪

Τραπεζικό δάνειο

Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως

επιλέξιμες

δαπάνες

των

επενδυτικών

σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος
καθεστώτος ενισχύσεων οι παρακάτω (με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8)
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία
ενεργητικού,
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία
ενεργητικού,
γ. το 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.
Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να
ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά
ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών της Πρόσκλησης
. Για να θεωρηθεί ένα επενδυτικό σχέδιο ολοκληρωμένο, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η
υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου του επιλέξιμου κόστους
και όχι μόνο του ενισχυόμενου.
Ενισχύσεις
➢ Φορολογική απαλλαγή
➢ Επιχορήγηση
➢ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
➢ Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνία
λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Business Support Services, έχοντας πολυετή εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα
επενδυτικά προγράμματα αναλαμβάνει :
✓ Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση της πιο συμφέρουσας επενδυτικής πρότασης .
✓ Tην προετοιμασία του φακέλου υποβολής
✓ Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια αξιολόγησης και την ενημέρωση επί του
αποτελέσματος
✓ Την Υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.
H Business Support Services
✓ είναι η μοναδική ελληνική επιχείρηση του κλάδου βραβευμένη με Βραβείο
Επιχειρηματικής Αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European
Foundation for Quality Management (EFQM) σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών
οικονομικής διεύθυνσης και υποστήριξης επιχειρήσεων
επίσης έχει πιστοποιηθεί με τα διεθνή πρότυπα από τον ανεξάρτητο οργανισμό
TUV AUSTRIA HELLAS, για την ποιότητα των υπηρεσιών της
✓ ISO 9001/2015
✓ ISO 27001/ 2015

Επικοινωνήστε μαζί μας !!
Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Βουλιαγμένης 51 & Σάκη Καράγιωργα 104 Γλυφάδα
210-4838601 & 210 4838602
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 28
2310-512601
Υποκατάστημα Ξάνθης Μπρωκούμη 30Β γρ.109 Εμπορικό Κέντρο Α-Β
25410-26717

