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Πρόγραμμα Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της σχετικής
πρόσκλησης και θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες.
Στόχος του προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης
των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση
της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των
προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της
ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού
δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Δικαιούχοι
Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την
31/12/2013 που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία
Τροφίμων, πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές,
Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Ενέργεια,

Περιβάλλον,

Τεχνολογίες

Πληροφορικής

και

Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον
τουρισμό.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα
τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του
Προγράμματος.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 15.000€ έως 200.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης
αυτού του στόχου.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας
Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή
άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

Επιλέξιμες Ενέργειες - Δαπάνες


Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,



Απλοποίηση - αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της
χρήσης ΤΠΕ,

 επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων
μέσω
τεχνικών
οργανωτικής
καινοτομίας,
ενεργειών
αναδιάρθρωσης,
επαναπροσδιορισμού προϊόντος - υπηρεσίας
 Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε
εκθέσεις, συνέδρια κ.α,


Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες ΒΙ.ΠΕ, επιχειρηματικά & τεχνολογικά πάρκα,



Αμοιβές τρίτων,



Μισθολογικό κόστος

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Προϋπολογισμός δράσης
Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος



Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων σε 2 κύκλους: Α' κύκλος το 2015 και Β’ κύκλος
το 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία της εταιρείας μας
(Παπαβασιλείου 6, Τρίγωνο Άρτας) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26810 24424.

Σύμβουλος επιχειρήσεων
Κοκκινέλη Αιμιλία

