Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από την
Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός 150 εκατ. ευρώ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον
παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης &
πιστοποίησης.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από
50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Έναρξη υποβολών αιτήσεων από τις 27/06/18 και ώρα 12.00 μ.μ. με την
πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.
Σημειώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά
προτεραιότητας.
Δικαιούχοι της Δράσης
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μεσαίες
Επιχειρήσεις (ήτοι, εξαιρουμένων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων) όπως
αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»


σελ. 1

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους
ακόλουθους
στρατηγικούς
τομείς
προτεραιότητας
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα







Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)




Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας

Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση,
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να
τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή
διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014


Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους


Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία
μόνο Περιφέρεια.


σελ. 2

Επισημαίνεται ότι:
Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα
πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του
Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων
προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά
από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και
έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
1.
2.
3.

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Δασοκομία και υλοτομία
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης.

σελ. 3

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των
αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

σελ. 4

