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Διάρκεια
Καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της
μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό
καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής
αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και
οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή
ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης
των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπαγόμενα 
Επενδυτικά Σχέδια

 - Υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της
μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων), και της
εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 - Για τα ενιαία επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς
και αφορούν την καλλιέργεια και τη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων, χωρίς από την επέμβαση να προκύπτει γεωργικό προϊόν,
ενισχύεται μόνο το τμήμα που αφορά τη μεταποιητική δραστηριότητα.

 - Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) η
παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται
μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια
επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός
από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή
των εταιρειών του Ομίλου. Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό
μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη
προϋπόθεση, εφόσον δεν υφίστανται, είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών – τηλεματικής, για την υποστήριξη των
αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των
υλικών – εμπορευμάτων.
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Σκοπός 

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται
η 27η Ιουλίου 2022 έως και την 31η Οκτωβρίου 2022
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Επιλέξιμοι ΚΑΔ
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08.12.21.01 Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές
αργίλους
08.12.22.01 Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες
10 Βιομηχανία Τροφίμων (επιλεγμένοι ΚΑΔ)
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός
από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19.2 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
σκευασμάτων
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
35.30.21.01 Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες
52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
(logistics)
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Χαρακτήρας 
Επένδυσης
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Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, πρέπει
να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να
πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 - Δημιουργία νέας μονάδας,

 - Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

 - Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες
δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη
λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου,
όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι
ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των
στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα
φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη
δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω
προϋπόθεση.
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Δικαιούχοι

Ελάχιστος
Προϋπολογισμός
Επενδυτικών
Σχεδίων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη
χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία
από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών
(Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα 2 έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης έχουν μετεγκαταστήσει την
επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
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 - 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 - 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 - 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 - 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 - 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς
Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή, συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα
οποία προκύπτουν, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται
από τους εταίρους.
β. Επιχορήγηση, συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο
χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), συνίσταται στην
κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση
καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις
καταβαλλόμενες δόσεις.
δ.  Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.



Ελλάδα
  – Περιφέρειες  NUTS

Ποσοστά Ενίσχυσης

Μεγάλες Μεσαίες Μικρές, πολύ
Μικρές

EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio 60% 70% 75%

EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio 40% 50% 60%

EL43 Κρήτη / Kriti 50% 60% 70%

EL51Aνατολική Μακεδονία, Θράκη/
Anatoliki Makedonia, Thraki

50% 60% 70%

EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki
Makedonia

50% 60% 70%

EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki
Makedonia

50% 60% 70%

EL54 Ήπειρος / Ipeiros 50% 60% 70%

EL61 Θεσσαλία / Thessalia 50% 60% 70%

EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia 40% 50% 60%

EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Ellada 50% 60% 70%

EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada 40% 50% 60%

EL30 Αττικής/Δυτικός Τομέας /
Dutikos Tomeas/

15% 25% 35%

EL30 Αττική/Ανατολική-Δυτική
Αττική/Πειραιάς/Νήσοι / Anatoliki-
Dutiki Attiki / Peiraias / Islands

25% 35% 45%

EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos 40% 50% 60%

Δήμοι Μεγαλόπουλης,
Τρίπολης,Γορτυνίας, Οιχιαλίας

50% 60% 70%

Χάρτης
Περιφερειακών
Ενισχύσεων
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2022 -  2027

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 Ν. 4887/2022

 
WWW.PKCGROUP.GR

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες
επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%
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Μέγεθος
Φορέα

Φορολογική
Απαλλαγή Επιχορήγηση Χρηματοδοτική

Μίσθωση

Κόστος 
Δημιου/μενης
Απασχόλησης

Μικρή 100% 80% 100%   100%  

   
90% ή 100%
στις ειδικές
κατηγορίες*

   

Μεσαία 80% – 80% 80%

 
90% ή 100% στις

ειδικές
κατηγορίες*

 
90% ή 100% στις

ειδικές
κατηγορίες*

90% ή 100% στις
ειδικές

κατηγορίες*
Μεγάλη 80% – 80% 80%

 
90% ή 100% στις

ειδικές
κατηγορίες*

 
90% ή 100%  στις 

ειδικές
κατηγορίες*

90% ή 100% 
  στις ειδικές
κατηγορίες*

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών
επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

Ποσοστά
Ενισχύσεων
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Χρηματοδοτικό
σχήμα 

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια
κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).
Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει
να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000€ για όλα τα
είδη ενισχύσεων.
- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000€ για τις
ενισχύσεις της  επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή της
επιχορήγησης σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε Ροδόπη, Ξάνθη,
Έβρο και στα 5.000.000€ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Ανώτατα ποσά
χορηγούμενων
ενισχύσεων



Ειδικές Κατηγορίες
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- Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης,
οι οποίες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο
Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του ΧΠΕ.

- Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες
Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και
Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές & πολύ μικρές
επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες το ποσοστό της
φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη.

- Στα επενδυτικά σχέδια που παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού
Χαρακτήρα και ενισχύσεις της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής και
υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες
Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης,
σε ποσοστό 60% για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 30% για τις
Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις
λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα
ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 70%
αντίστοιχα.
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Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που:  

α. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χλμ από τα σύνορα.
αγ. νησιά με πληθυσμό < των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

β. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά
Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου
Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής
Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον
δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της
ενισχυόμενης επιχείρησης,
Ββ. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του ΧΠΕ)

γ. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν
παύσει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής
μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
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α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και
συγκεκριμένα δαπάνες για:
 - Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών
περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο
εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τα επενδυτικά σχέδια των Υπηρεσιών
μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (Logistics
3pl) και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία
είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
 - Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων
ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός,
επιχειρηματικής εγκατάστασης, (υπό προϋποθέσεις)
 - Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και
των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης
μονάδας.
 - Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων
σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 -Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια)
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και
συγκεκριμένα δαπάνες για:
 - Τη 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. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα
στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (30%)
του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ
για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό
(50%).
γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως
άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι
σε συνδυασμό
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Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις
επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να
υπερβεί τις 300.000,00 ευρώ.
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ. Οι
δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά
σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι δαπάνες αυτές
ενισχύονται μέχρι το 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.
β. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (αναβάθμιση προσόντων ή
επανεκπαίδευση). Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην
αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.
Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα σημαντικά
για τη λειτουργία και οργάνωσης της επιχείρησης, που συμβάλλουν σαφώς
στο στόχο της σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.
γ. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Δαπάνες
μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε
εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, εφόσον η συμμετοχή στην
έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.
Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η ένταση της ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται
μέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών
ενισχύσεων.
δ. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Επιλέξιμες είναι
οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες
κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της
αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες
υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί
να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι
δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων
στοιχείων ενεργητικού.
ε. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες
για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες
δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία
συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας
δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν χωρίς να λάβει ενίσχυση.
Απαραίτητο είναι το τεχνικό υπόμνημα με αντιπαράδειγμα τεκμηρίωσης των
πρόσθετων δαπανών.
στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ. Επιλέξιμες είναι
οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο
μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από
το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

Επιλέξιμες Δαπάνες 
εκτός
Περιφερειακών
Ενισχύσεων
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Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
Αξιολόγηση χρηματοδοτικού σχήματος
Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας
διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται με βάση την:
α. εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου,
β. εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού
σχεδίου.

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται με βάση κριτηρίων που
εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι
βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού
σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα

Τα κριτήρια διακρίνονται σε 4 Ομάδες:

1.
2.
3.
4.

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε
επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες
κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου
αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα
πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Διαδικασία
Αξιολόγησης
Σχεδίων
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Δ Ι ΕΥΘΥΝΣΗ

 
Επικοινωνία

216 80929710ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E M A I L  info-athens@pkcgroup.gr

www.pkcgroup.gr

Λ.Β. Αλεξάνδρου 5 - 7 | Αθήνα Μοναστηρίου 9 | Θεσσαλονίκη

2310 512409

info@pkcgroup.gr

https://www.linkedin.com/company/pk-consulting-group/
https://www.facebook.com/PK.CON.GROUP
https://twitter.com/PKC_GROUP



