
Motive Συμβουλευτική
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017,Fax: 2310-521402,Τ.Κ:54625,

E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr

Πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
μεταποίησης και τουρισμού»

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 Στόχος
προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να
βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

2 Δικαιούχοι

 Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον
ΚΑΔ της επένδυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016
και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης
διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

 Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την
1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης
της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

3 Βασικές
Προϋποθέσεις

1. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.

 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας
δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής,
Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης

 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας
την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

 να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με
μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού
χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένη Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως
ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
του ν.4308/2014.

 να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της
απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου.

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
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 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις να μην εκκρεμεί σε βάρος
τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

o Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3
πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

o Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
 να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική

εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την
οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν
εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής
επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

 να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού(ΕΕ)
651/2014.

 να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
πρόσκλησης.

 Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για
τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη
δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

 Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να
συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

4 Επιδοτούμενες
Δαπάνες

 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 Μεταφορικά μέσα (Έως 15.000,00€)

o επαγγελματικής  χρήσης
o μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και
εξοπλισμού/υλικών.

 Λογισμικά
 Ιστοσελίδα (Έως 2.500,00€-ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας )
 E-shop (Έως 4.000,00€) το οποίο θα πρέπει να :

o είναι  λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
o είναι mobile responsive
o να συνοδεύεται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και

ηλεκτρονικών πληρωμών.
o να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες

 Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών
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5 Π/Υ
Αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία. Ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι 52.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 45% για
επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 € έως 600.000€,

6 Διάρκεια
Υλοποίησης

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης έως και
24 µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση.

7
Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση
είναι στις 12.3.2019 και έως τις 30.08.2019.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της
επιδότησης.

Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.


