ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

1. Οι

δαπάνες

για

κατασκευή

(ανέγερση)

αποθήκης

είναι

επιλέξιµες;

Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες
ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµες εφόσον λάβουν
χώρα σε ΒΕΠΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σελ. 25 του Οδηγού του
Προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες (των κτηριακών
εγκαταστάσεων) δεν δύναται να ξεπερνούν το 20% του επιλέξιµου π/υ του
επιχειρηµατικού σχεδίου.

2. Μία επιχείρηση που δεν είναι σε ΒΕΠΕ ούτε πρόκειται να
µετεγκατασταθεί σε ΒΕΠΕ µπορεί να προχωρήσει σε επέκταση των
υφιστάµενων κτηριακών εγκαταστάσεων της για την στέγαση της
παραγωγικής της λειτουργίας;

Όχι διότι δαπάνες ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµες
εφόσον λάβουν χώρα σε ΒΕΠΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σελ. 25
του Οδηγού του Προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν
δύναται να ξεπερνούν το 20% του επιλέξιµου π/υ του επιχειρηµατικού
σχεδίου.

3. Πως µπορεί ένας υποψήφιος επενδυτής να λάβει γνώση ποιες
είναι οι υφιστάµενες ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί από το κράτος;

Ο σχετικός κατάλογος θα είναι αναρτηµένος στο διαδικτυακό τόπο του
ΕΦΕΠΑΕ, www.efepae.gr και των εταίρων του. Περισσότερες πληροφορίες
µπορούν να αναζητηθούν στη ∆ιεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (τηλ. 210-6969208).

4. Ποια ∆ιαχειριστικά Συστήµατα είναι επιλέξιµα για το πρόγραµµα;
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Σύµφωνα µε τις σελίδες 30 και 31 του οδηγού εφαρµογής, είναι όλα τα
συστήµατα που µπορούν να πιστοποιηθούν από Φορείς Πιστοποίησης που
διαθέτουν κατάλληλη διαπίστευση από αναγνωρισµένους Οργανισµούς του
εξωτερικού ή από το ΕΣΥ∆. Η δαπάνη της πιστοποίησης για να είναι
επιλέξιµη

θα

πρέπει

να

συνοδεύεται

µε

την

λήψη

του

σχετικού

πιστοποιητικού και σαφώς αφορά µόνο την πρώτη πιστοποίηση και όχι
επαναβεβαίωση.

5. Τα σήµατα ECO LABEL και EMAS µπορεί να τα αποκτήσει
οποιαδήποτε επιχείρηση;

Λιγότερο για το EMAS και περισσότερο για το ECO LABEL, η απόκτηση τους
υπόκειται

σε

ορισµένους

περιορισµούς

ως

προς

το

εύρος

των

δραστηριοτήτων που µπορούν να πιστοποιηθούν µε τα εν λόγω συστήµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε
τις παρακάτω διευθύνσεις :

Α. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Κοινοτικό
Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου
(EMAS)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ε. Ένωσης
Αµαλιάδος 17, 112 51 Αθήνα
Tηλ: (21 0) 6411717, 2131515681
Fax: (21 0) 6434470
∆ιαδικτυακός τόπος : www.minenv.gr & www.ypeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το EMAS υπάρχουν στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas
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Β. Εθνικός Αρµόδιος Φορέας στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήµα (ECOLABEL)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ
ΥΠΕΧΩ∆Ε)
ΠΕΡΠΑ - ΑΣΑΟΣ
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλ.: (21 0) 86 46 939
Fax : (21 0) 86 76 772
∆ιαδικτυακός τόπος : www.ypeka.gr (Πεδίο Οριζόντια θέµατα)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ECOLABEL υπάρχουν στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

6. Η κατασκευή ιστοσελίδας είναι επιλέξιµη;

Σύµφωνα µε τη σελ. 30 του Οδηγού του Προγράµµατος είναι επιλέξιµη η
δηµιουργία-κατασκευή

διαδικτυακού

τόπου

(ιστοσελίδας)

για πρώτη

φορά και όχι η ανανέωσή της.

7. Εάν µία επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα σε ελληνική γλώσσα και
θέλει να την «επεκτείνει» και σε αγγλική γλώσσα, οι εν λόγω
δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες;

Όχι δεν θεωρούνται επιλέξιµες καθώς η επιχείρηση διαθέτει ήδη ιστοσελίδα
και η «επέκταση» της σε αγγλική γλώσσα θεωρείται ανανέωση.

8. Εφόσον µία υφιστάµενη επιχείρηση δεν ικανοποιεί το κριτήριο
του µεγέθους από 0 έως 50 άτοµα αλλά ικανοποιεί το κριτήριο του
κύκλου εργασιών είναι επιλέξιµη;

Όχι, δεν είναι επιλέξιµη καθώς σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των Πολύ Μικρών, Μικρών και
Μεσαίων επιχειρήσεων, άρθρο 2 (Παράρτηµα Ι του Καν. 800/2008), τα
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δυο κριτήρια που αφορούν τον αριθµό των εργαζόµενων και τα οικονοµικά
όρια των επιχειρήσεων ισχύουν σωρευτικά.
Επίσης σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003
σχετικά

µε

τον

ορισµό

των

Πολύ

Μικρών,

Μικρών

και

Μεσαίων

επιχειρήσεων (Παράρτηµα Ι του καν 800/2008), άρθρο 4 παρ. 2 "….όταν
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση µια
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό
απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο
άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την
απώλεια της ιδιότητας ΜΜΕ µόνο εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δυο
διαδοχικά έτη". Εποµένως µία επιχείρηση δεν θα έχει απολέσει την ιδιότητα
ΜΜΕ καθώς δεν αρκεί µόνο ένα έτος πάνω από τα όρια για να απολέσει την
εν λόγω ιδιότητα.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι µία επιχείρηση εξετάζεται για την ιδιότητα ΜΜΕ
κατά τη στιγµή της έγκρισης της για ενίσχυση και όχι µετά τη λήψη αυτής
(εκτός εάν άλλως προβλέπουν οι όροι του συγκεκριµένου

µέτρου

ενίσχυσης).

9. Μια επιχείρηση µε µεταποιητική δραστηριότητα έχει µη επιλέξιµο
κύριο ΚΑ∆ και επιλέξιµο δευτερεύοντα τον οποίο απέκτησε πριν την
31/12/2007, είναι επιλέξιµη για το πρόγραµµα ως υφιστάµενη
επιχείρηση;

Είναι επιλέξιµη, αρκεί να ενισχύεται αποκλειστικά η επιλέξιµη µεταποιητική
δραστηριότητα της επιχείρησης.

10.

Η έννοια της συνδεδεµένης και συνεργαζόµενης ισχύει και

για το φυσικό πρόσωπο;
Σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον
ορισµό των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (Παραρτηµα
Ι του καν 800/2008), "…..οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν
λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις
καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια
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αγορά

ή

σε

όµορες

αγορές".

Συνεπώς

η

ένια

της

συνδεδεµένης

επιχείρησης και µόνο ισχύει και για φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούνται
τα ανωτέρω.
11.

Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι επιλέξιµη η αγορά εξοπλισµού

µε Leasing;

Σύµφωνα µε τη σελ. 33 του Οδηγού του Προγράµµατος, δεν είναι
επιλέξιµη η αγορά παγίων µε Leasing εκτός αν µε την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα
του φορέα της επένδυσης.
Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η επιχείρηση µε τη λήξη του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου της, θα πρέπει να
προσκοµίσει για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών τα απαραίτητα
παραστατικά (µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά
εξόφλησης κ.λ.π.) καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα
βεβαιώνεται η λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού
περιέρχεται στην επιχείρηση. Επίσης να εγγράψει τα σχετικά πάγια στο
αθεώρητο βιβλίο παγίων. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των
δαπανών

αγοράς

παγίων

µε

Leasing

θα

γίνει

µόνο

στην

ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάµεσα και υπό την προϋπόθεση
της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση.

12.

Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εγκατάσταση ΑΠΕ;

Σύµφωνα µε τη σελ. 27 του Οδηγού του Προγράµµατος είναι επιλέξιµη η
εγκατάσταση εξοπλισµού µε χρήση ΑΠΕ σε ποσοστό έως 15% του
αιτούµενου π/υ του έργου και µόνο για τις νέες και υπό ίδρυση-start up
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν µπορεί να
υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης,
όπως

αυτό

προκύπτει

από

την

ηλεκτροµηχανολογική

µελέτη

της

εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από
ΑΠΕ.
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Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εγκατάσταση ΑΠΕ
µε σκοπό την πώληση της παραγόµενης ενέργειας στη ∆ΕΗ. Μη τήρηση της
σχετικής υποχρέωσης ακόµη και µετά την ολοκλήρωση του έργου δύναται
να επιφέρει απένταξη του έργου από το πρόγραµµα.

13.

Επιχείρηση

µε

µεικτή

δραστηριότητα

(µεταποιητική

και

εµπορική) είναι επιλέξιµη ανεξάρτητα του ποσοστού των εσόδων
από µεταποίηση σε σχέση µε τον συνολικό κύκλο εργασιών;

Ναι εφόσον η µεταποιητική της δραστηριότητα είναι επιλέξιµη και το
επιχειρηµατικό σχέδιο είναι αποκλειστικά προσανατολισµένο σ΄ αυτή.

14.

Είναι επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση οι συνεταιρισµοί;

Σύµφωνα µε την σελίδα 16 του οδηγού εφαρµογής, ναι εφόσον είναι
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

15.

Είναι υποχρεωτικό για την επιχείρηση να προχωρήσει σε

δαπάνες ΑµεΑ;

Σύµφωνα

µε

τον

Οδηγό

του

Προγράµµατος

η

επιχείρηση

στην

Υ.∆.Ν1599/86 δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει/θα µεριµνήσει για την
ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών για ΑµΕΑ. Συνεπώς µία επιχείρηση εφόσον
δε διαθέτει είναι υποχρεωµένη να προβεί σε δαπάνες για τα ΑµεΑ σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος.

16.

Σχετικά µε το κριτήριο της καινοτοµίας η συµπλήρωση των

ερωτήσεων αφορά στην καινοτοµία για την υφιστάµενη κατάσταση
της επιχείρησης ή για την προτεινόµενη επένδυση;

Αφορά στην προτεινόµενη επένδυση. Είναι όµως χρήσιµο να υπάρξουν
αναφορές

στην

και

στην

υφιστάµενη

κατάσταση

οργάνωσης

και

λειτουργίας της επιχείρησης σε συνδυασµό µε την προτεινόµενη καινοτοµία
της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση η συµπλήρωση των απαντήσεων θα
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πρέπει να είναι αναλυτική, τεκµηριωµένη και κατανοητή προκειµένου να
διευκολυνθεί η αξιολόγησή της.

17.

Στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις νέες και υπό

σύσταση επιχειρήσεις, ζητούνται και Βεβαιώσεις για τα προσόντα
των

υποψηφίων

επιχειρηµατιών.

Επειδή

αναφέρεται

σε

υποψήφιους επιχειρηµατίες, αντίστοιχες Βεβαιώσεις ζητούνται και
για

τους

επιχειρηµατίες

(ή

εταίρους/µετόχους)

των

νέων

επιχειρήσεων;

Ζητούνται αντίστοιχες βεβαιώσεις και για τους µετόχους των νέων
επιχειρήσεων

καθώς

σύµφωνα

µε

τη

σελ.

53

του

Οδηγού

του

Προγράµµατος υπάρχει σχετικό κριτήριο αξιολόγησης που ισχύει τόσο για
τις νέες όσο και για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

18.

Στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις νέες και υπό

σύσταση επιχειρήσεις, ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής (µια για κάθε ένα
φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στη πρόταση). Η υποχρέωση αυτή
αφορά και στις νέες επιχειρήσεις ή µόνο στις υπό σύσταση;

Αφορά και στις υπό σύσταση και στις νέες επιχειρήσεις.

19.

Οι

δαπάνες

τροφοδοσίας,

µετάβασης

και

διαµονής

των

δραστηριότητας

την

στελεχών της επιχείρησης είναι επιλέξιµες;

Όχι δεν είναι επιλέξιµες.

20.

Μία

επιχείρηση

που

έχει

έναρξη

01/06/2007 και χρήση ως 31/12/2008 πως θα ελεγχθεί για τα
Οικονοµικά στοιχεία;

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος (κεφ.12)

σε

περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης καλό είναι να υπάρχει σε πίνακα
διαχωρισµός ανά έτος (2007 και 2008 για την περίπτωση µας) των
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στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων. Ο έλεγχος
θα γίνει µε τη χρήση ισοζυγίων και συγκεκριµένα : Ο κύκλος εργασιών
διαχωρίζεται µε βάση το σχετικό ισοζύγιο και τα κέρδη προ αποσβέσεων
κατά αναλογία του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων περιόδων. Στις
περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η διάρκεια των χρήσεων δε συµπίπτει
µε ηµερολογιακό έτος (δηλαδή από 01/01 έως 31/12), στη στήλη κάθε
περιόδου τίθενται τα στοιχεία της χρήσης αυτής από 1/7/… έως 30/6/…»

21.

Είναι

επιλέξιµη

δαπάνη

τα

έξοδα

διαµονής

και

σίτισης

εξειδικευµένων τεχνικών προκειµένου αυτοί να πραγµατοποιήσουν
την

εγκατάσταση

και

συναρµολόγηση

εξειδικευµένων

µηχανηµάτων, που προβλέπονται στην επενδυτική πρόταση;

Όχι δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.

22.

Απαιτείται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κάποιο

άλλο έγγραφο

από

Τράπεζα

προς

τεκµηρίωση

της

πρόθεσης

κάλυψης µέρους του κόστους επένδυσης µε δανειακά κεφάλαια ή/
και δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψη
της ιδίας συµµετοχής; Εάν ναι ποια είναι αυτά (ενδεικτικά); Επίσης
κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει αύξηση
κεφαλαίου κατά το ποσό της ιδίας συµµετοχής;

Στο πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» δεν απαιτούνται
δικαιολογητικά ιδίας συµµετοχής. Όσο για το δάνειο δεν είναι υποχρεωτική
η προσκόµιση προέγκρισης από την Τράπεζα. Αρκεί να δηλωθεί στο
χρηµατοδοτικό σχήµα και στο έντυπο υποβολής.

23.

Ισχύει ο Κανόνας de Minimis για το εν λόγω πρόγραµµα και

αν ναι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης που έχει λάβει κάθε φορέας
σωρρευτικά στην τριετία είναι οι 200.000€ ή οι 500.000€;
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Για το πρόγραµµα δεν ισχύει ο κανόνας De minimis αλλά ο καν. 800/2008
της Ε.Ε.

24.

Μικτή επιχείρηση µε 2 επιλέξιµους ΚΑ∆ µπορεί να υποβάλλει

πρόταση για ξεχωριστούς ΚΑ∆, η µια µε επενδύσεις και στους
άλλους ΚΑ∆, τότε αυξάνεται το επιλέξιµο κόστος ή µένει το όριο
των 400.00,00;

Η προτεινόµενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισµοί αφορούν στο
σύνολο των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και σε καµία περίπτωση δεν
υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.

25.

Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση και υποβολή φυσικού

φακέλου;

Ναι!. Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής υποβολής, το πληροφοριακό σύστηµα
δηµιουργεί παραγόµενα έντυπα τα οποία εκτυπώνει ο επενδυτής και
συνοδευόµενα από όλα τα τυπικά δικαιολογητικά, υποβάλει «φυσικό»
ολοκληρωµένο φάκελο επενδυτικής πρότασης στο σηµείο που δήλωσε στην
ηλεκτρονική υποβολή.

26.

Είναι επιλέξιµη η δαπάνη ετήσιας συνδροµής σε προγράµµατα

software; Καθώς επίσης και η δαπάνη για συντήρηση - τεχνική
υποστήριξη

του

εξοπλισµού

πληροφορικής

που

σκοπεύει

να

αγοράσει µία επιχείρηση;

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην σελ. 27 και 28 του Οδηγού του
Προγράµµατος, που αφορά στις δαπάνες προµήθειας λογισµικού, δεν είναι
επιλέξιµη δαπάνη η ετήσια συνδροµή σε προγράµµατα software, δεδοµένου
ότι αποτελεί λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης που δεν επιχορηγείται.
Επιλέξιµη είναι η αγορά software.
Η δαπάνη για συντήρηση - τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού πληροφορικής,
σαν λειτουργική δαπάνη, δεν είναι επιλέξιµη. Επιλέξιµη είναι η αγορά του
εξοπλισµού πληροφορικής.
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27.

Επιχείρηση πέραν του µόνιµου προσωπικού που απασχολεί,

έχει συνάψει σύµβαση µε ΤΕΙ προκειµένου απόφοιτοι να κάνουν
την εξάµηνη Πρακτική τους στην επιχείρηση. Στο προσωπικό που
θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των υφιστάµενων ΕΜΕ πρέπει
να συµπεριληφθούν και αυτοί;

Οι απασχολούµενοι µε πρακτική άσκηση δεν λαµβάνονται υπόψη στον
υπολογισµό των ΕΜΕ, γιατί δεν απασχολούνται µε σχέση εξηρτηµένης
εργασίας και δεν ασφαλίζονται πλήρως.

28.

Είναι επιλέξιµες οι υφιστάµενες επιχειρήσεις των οποίων ο

κωδικός δραστηριότητας έχει αστερίσκο (*) στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
Οδηγού;

Όχι. Οι επιχειρήσεις όπου έχουν κωδικό δραστηριότητας µε αστερίσκο στον
ανωτέρω πίνακα είναι επιλέξιµες

µόνο για νέες

και υπό σύσταση

επιχειρήσεις.

29.

Μπορώ να ξεκινήσω την υλοποίηση του επενδυτικού µου

σχεδίου

στην

επιχείρησή

µου

πριν

την

ολοκλήρωση

της

ηλεκτρονικής υποβολής του προγράµµατος;

Όχι!!. ∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της επενδυτικής
πρότασης. (Σελ 23 του Οδηγού).

30.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις από πόσο και µέχρι πόσο ύψος

προϋπολογισµού έργου µπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο;
Από 50.000,00€ έως 400.000,00€

31.

Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν µη επιλέξιµο κύριο

ΚΑ∆ αλλά διαθέτουν δευτερεύοντα επιλέξιµο, ποιο είναι το ανώτατο
ύψος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου που µπορούν να υποβάλουν;
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Μέχρι το 100% του Μέσου Όρου κύκλου εργασιών της επιχείρησης της
τελευταίας τριετίας ανεξαρτήτως ΚΑ∆, αλλά το επιχειρηµατικό σχέδιο θα
αφορά τον επιλέξιµο ΚΑ∆.

32.

Μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το 2000 µε τη µορφή

της Ο.Ε. και το 2009 µετατρέπεται σε Α.Ε. είναι επιλέξιµη για
χρηµατοδότηση;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα
κάτωθι:
α) έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στη νέα νοµική µορφή
β) στο καταστατικό της επιχείρησης αναφέρεται σαφώς ότι η Α.Ε.
προέρχεται από την Ο.Ε. και ότι αναλαµβάνει καθολικά το σύνολο των
υποχρεώσεων της Ο.Ε. ενώ επίσης εισφέρεται στην Α.Ε. το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε.
γ) οι εταίροι της Ο.Ε. είχαν κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια
της περιόδου µέχρι και σήµερα, πλειοψηφικό ποσοστό των δικαιωµάτων
ψήφου στην Α.Ε.
δ) η Α.Ε. διατηρεί το ίδιο αντικείµενο µε την Ο.Ε.(ή και προσθήκη
συναφούς αντικειµένου).
Γενικά, για περισσότερες πληροφορίες, για τις µεταβιβάσεις και µετατροπές
επιχειρήσεων ισχύει η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009.

33.

Μία επιχείρηση η οποία ήταν ατοµική από το 2004 έως το 2009

και το 2009 λόγω συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη µεταβιβάστηκε
στον υιό του είναι επιλέξιµη ;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα
κάτωθι :
α) έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στην νέα ονοµασία
β) υπάρχει µε βάση συµβολαιογραφική πράξη/ιδιωτικό συµφωνητικό
µεταβίβαση της

επιχείρησης και παραστατικά πώλησης παγίων στοιχείων

γ) υπάρχει διατήρηση του ιδίου αντικειµένου
δ) υπάρχει καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
από το νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
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Γενικά, για περισσότερες πληροφορίες, για τις µεταβιβάσεις και µετατροπές
επιχειρήσεων ισχύει η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009.

34.

Μία επιχείρηση που είχε επιλέξιµο ΚΑ∆ στα έτη 2007 και 2008

διαφορετικό από το 2009 όπου έκανε µεταβολή σε ΚΑ∆ επίσης
επιλέξιµο είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση;

Είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση. Στο επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει
να είναι εµφανής η µεταποιητική δραστηριότητα που θα ενισχυθεί.

35. Μια επιχείρηση έχει επιλέξιµο µεταποιητικό ΚΑ∆ πριν το 2007
αλλά είναι ανενεργός (έχει µόνο εµπορική δραστηριότητα), είναι
επιλέξιµη για το πρόγραµµα ως υφιστάµενη επιχείρηση;

Σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής σχετικά µε την επιλεξιµότητα των
υφιστάµενων

επιχειρήσεων:

«Υφιστάµενες

Μικρές

και

Πολύ

Μικρές

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι
οποίες

ταξινοµούνται

σε

έναν

από

τους

επιλέξιµους

κλάδους

του

προγράµµατος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιµων κλάδων
ΚΑ (Παράρτηµα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο
την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε».

Συνεπώς η εξεταζόµενη επιχείρηση αν και διαθέτει τυπικά επιλέξιµο ΚΑ∆
δεν δραστηριοποιείται σε τοµέα της µεταποίησης, άρα δεν µπορεί να
θεωρηθεί υφιστάµενη επιχείρηση. Μπορεί όµως να υποβάλλει πρόταση για
επιλέξιµη δραστηριότητα ως υπό σύσταση επιχείρηση.

36. Για συµµετοχή σε εκθέσεις, η έννοια της «πρώτης φοράς» για
να είναι επιλέξιµη η συµµετοχή της επιχείρησης σε µία έκθεση (είτε
εσωτερικού είτε εξωτερικού) αφορά από την αρχή έναρξης της
έκθεσης;

Η ερώτηση έχει εφαρµογή για τις επαναλαµβανόµενες / τακτικές εκθέσεις.
Σύµφωνα µε τον Καν 800/2008 επιλέξιµες είναι οι δαπάνες συµµετοχής σε
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εµπορική έκθεση και υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συµµετέχει
για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση (δηλαδή δεν έχει συµµετάσχει ποτέ
στο παρελθόν στη συγκεκριµένη έκθεση). Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται
από τις επιχειρήσεις η προσκόµιση επίσηµης βεβαίωσης του φορέα
διοργάνωσης της έκθεσης µε την οποία θα βεβαιώνεται η συµµετοχή της
επιχείρησης για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση.

37.

Επιχειρήσεις µε ΚΑ∆ 52.10.19.01 «Υπηρεσίες προετοιµασίας

(συσκευασία,

συντήρηση

κλπ),

προς

αποθήκευση

αγροτικών

προϊόντων» είναι επιλέξιµες;

Επιλέξιµες είναι οι δραστηριότητες µε ΚΑ∆ 52.10 µε την εξαίρεση αυτών
που αναφέρονται στην ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, βάση της οποίας δεν είναι
επιλέξιµες οι δραστηριότητες αποθήκευσης, συσκευασίας, συντήρησης και
ψύξης ορισµένων κατηγοριών αγροτικών προϊόντων.

38.

Επιχείρηση που ασκεί µεταποιητική δραστηριότητα η οποία

αντιµετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας (π.χ φασόν)
είναι µεταποιητική;

Στη περίπτωση επιχειρήσεων φασών αυτές µπορούν να θεωρηθούν σαν
µεταποιητικές, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν µεταποιητικό ΚΑ∆. Αν
δεν διαθέτουν, µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα υποβάλλοντας
πρόταση,

για

επιλέξιµη

πάντοτε

δραστηριότητα,

ως

υπό

σύσταση

επιχείρηση.

39.

Ενισχύονται ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας χώροι της

ίδιας επιχείρησης;

Ναι, αρκεί να ασκείται επιλέξιµη δραστηριότητα, οι χώροι αυτοί να
βρίσκονται σε περιοχές µε το ίδιο ποσοστό επιχορήγησης, να βρίσκονται
στην ίδια Περιφέρεια και να µην εµπίπτουν στους περιορισµούς των
περιοχών ΟΠΑΑΧ.
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40.

Μεταποιητική επιχείρηση ανήκει σε περιοχή ΟΠΑΑΧ. Είναι

επιλέξιµη για το πρόγραµµα;

Σύµφωνα µε τον Καν. 800/2008 στα κριτήρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται µόνο οι
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Άρα εάν η εξεταζόµενη επιχείρηση είναι µεσαία
δεν έχει πρόβληµα επιλεξιµότητας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι πολύ µικρή, θα πρέπει να εξεταστεί η
συνδυαστική εφαρµογή των 3 παρακάτω κριτηρίων:
a. ανήκει σε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα < 3.000 κατοίκους και
b. ο Π/Υ της επένδυσης < 300.000 € και
c. έχει δραστηριότητα χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΑΑ,
τότε εντάσσεται στις χρηµατοδοτήσεις του ΕΓΤΑΑ και όχι του ΕΤΠΑ.
Αν

έστω

και

ένα

κριτήριο

δεν

εκπληρώνεται

τότε

µπορεί

να

χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και εν προκειµένου από το πρόγραµµα
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

41. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη για εκπαίδευση προσωπικού της
επιχείρησης;

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, µόνο στην περίπτωση της
αγοράς λογισµικού και µόνο µέχρι ύψους 10% του συνολικού κόστους
της αγοράς του λογισµικού.

42.

Σχετικά µε την υφιστάµενη απασχόληση, ο οδηγός ορίζει ότι

κάθε επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τον αριθµό των
ατόµων που απασχολεί όπως προκύπτει από το Ε7 της χρήσης 2009
µέχρι και ένα έτος µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Υπάρχει
αντίστοιχα κάποια δέσµευση στην περίπτωση που επιδοτηθεί για
νέα πρόσληψη εργαζοµένου σε µειονεκτική θέση;

Οι

δεσµεύσεις

για

την

απασχόληση

ισχύουν

για

το

σύνολο

των

εργαζοµένων και συνεπώς και για την περίπτωση πρόσληψης εργαζόµενου
σε µειονεκτική θέση.
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