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Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς
και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή
και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,

«Επανεπενδύω στη Θεσσαλία»

Σελίδα 2

Στόχος της δράσης:

Βασικές Προϋποθέσεις:

Η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για
την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την βελτίωση της παραγωγικής τους
δραστηριότητα.

 Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας με

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 €.

τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις (έως 31/12/2018).

 Η

πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιχειρήσεις
διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την
υποβολή της πρότασης.

 Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χω-

Προϋπολογισμός: 80.000-400.000€
Ενίσχυση: έως 60% (50% συν 10% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού). Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία
έτη .
Διάρκεια υλοποίησης:
Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της Απόφασης Ένταξης (αναλόγως του αντικειμένου).
Περίοδος Υποβολών:

ροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

 Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο

επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά
έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων
εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία
έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

 Η επιχείρηση έχει την - κατά περίπτωση -

απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή
την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/
ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες
δραστηριοποιείται.

Έναρξη: 16/05/2019

Διευκρινίζεται ότι:

Λήξη: 30/08/2019

 Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή

όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει
την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού
που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την
ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο
και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από
το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της
πράξης.

 Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο δεν
Δικαιούχοι:

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση), με
την ιδιότητα Μικρομεσαίας επιχείρησης, που
υποβάλλει την πρόταση και φέρει την ευθύνη
έναντι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας για την καλή
εκτέλεση του έργου.

Επενδύουμε στην
ανάπτυξη και την
καινοτομία,
εξελισσόμαστε από
κοινού

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης από τους δυνητικούς
δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης.
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4obs Σύμβουλοι ανάπτυξης & καινοτομίας

Προτεραιότητα στη βαθμολογία τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε
ΚΑΔ που αντιστοιχεί στους οικονομικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3
της Θεσσαλίας:
Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα,
Ενέργεια
Επιλέξιμες Δαπάνες:

Περιβάλλον

Ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών
ορίζεται η 13/07/2018.

Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες

 Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία
ενεργητικού


Κτιριακές εγκαταστάσεις



Μηχανήματα- εξοπλισμός



Τεχνολογικός εξοπλισμός



Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης



Πιστοποίηση Συστημάτων, τον Σχεδιασμό και την Τυποποίηση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ),

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις


Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται
στην Ελλάδα



Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται
στο εξωτερικό

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας


Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού



Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

 Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
5. Δαπάνες Νέου προσωπικού

Δημιουργικός Τουρισμός
Υγείας
Μέταλλα και Δομικά Υλικά

Επιχειρηματικότητα

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιδέα
ΕΣΠΑ
Συνεργασία
Στρατηγική
Εργασία
Προώθηση

Προγραμματισμός

Βιωσιμότητα

Στόχος

Προϋπολογισμός

Επενδύσεις

Αξιολόγηση

Διαχείριση

Οικονομία

Καινοτομία

Επιδοτήσεις

Ανάπτυξη

Όραμα
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

Οργάνωση

@4obs.Consulting
@4obsGR

4obs Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας

@4obs Consulting
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Scan me!!!

Στοιχεία επικοινωνίας
Μανωλάκη 9-11Γ [3ος], Λάρισα Τ.Κ: 41222
Τ: 2414 000982 Φ: 2410 616003
@: info@4obs.gr W: www.4obs.gr

