ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
«ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ»
Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο -Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ)-Δλδηάκεζνο Φνξέα: ΔΦΔΠΑΔ

ΚΟΠΟ:
Η ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ, θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ έλαξμε/ζπλέρηζε
ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ:–
Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ €30.000,00 έσο
€250.000,00 επξψ.
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ:
Ιδία Σπκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ):25%
Γεκφζηα Χξεκαηνδφηεζε (θαηά πεξίπησζε) :40% έσο 50%
Τξαπεδηθή Σπκκεηνρή (κε ππνρξεσηηθή) - Τν ππφινηπν πνζνζηφ
ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Απφ 10/3/2011 έσο 24/5/2011.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ- ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επηρεηξήζεηο
Πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ ζηνπο ηνκείο ηεο Μεταποίησης, ησλ Κατασκευών θαη ησλ Υπηρεσιών, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ
επίζεκν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΚΑΙ έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2010. έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ
κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Πνζνζηφ επηδφηεζεο: 45% γηα φιε ηελ επηθξάηεηα
Β) Υφιστάμενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ Εμπορίου
ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ επίζεκν νδεγφ
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2010, έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία
πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο
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Υπό την αυστηρή προϋπόθεση φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην
ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ
κία επηιέμηκε επηρείξεζε ηεο πεξίπησζεο (Α).
Πνζνζηφ επηδφηεζεο: 50% γηα φιε ηελ επηθξάηεηα

Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ ζηνπο ηνκείο ηεο Μεταποίησης, ησλ Κατασκευών θαη ησλ Υπηρεσιών,
έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πξηλ ηελ 01-01-2008,
ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ
ζρέδην και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2)
πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
Πνζνζηά επηδφηεζεο:
40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο ΜΜΔ
Γ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επηρεηξήζεσλ
νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο επηιεμηκφηεηαο ηεο πεξίπησζεο (Α) αλσηέξσ
θαη ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών
ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Πνζνζηφ επηδφηεζεο: 50% γηα φιε ηελ επηθξάηεηα

* Για ηις ανάγκες ηοσ παρόνηος, ως σθιζηάμενη θεωρείηαι η επιτείρηζη ποσ έτει κλείζει ηοσλάτιζηον ηρεις (3)
διατειριζηικές τρήζεις και ως νέα ασηή ποσ έτει κλείζει περιζζόηερες από μια και λιγόηερες από ηρείς.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (Β), (Γ) θαη (Γ) αλσηέξσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Τν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ. Κάζε εηαηξία ζπκκεηέρεη κε ην
δηαθξηηφ δηθφ ηεο επελδπηηθφ ζρέδην, ην νπνίν φκσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη θνηλέο ελέξγεηεο (αιιά δηαθξηηέο αλά επηρείξεζε δαπάλεο) πνπ πεξηέρνληαη
ζην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο.
Τν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο απνηειεί πιαίζην θνηλψλ ελεξγεηψλ κε βάζε ηελ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία
κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θηι.
Όινη νη ζπκβαιιφκελνη ζε ζρήκα ζπλεξγαζίαο εηαίξνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο
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ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ.
Όινη νη ζπκβαιιφκελνη εηαίξνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο επηιέμηκνη θαη έθαζηνο εμ απηψλ λα πιεξνί
πιήξσο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην παξφλ πξφγξακκα.
Ο θάζε εηαίξνο ππνβάιεη απηνηειέο θαη απηνδχλακν επελδπηηθφ ζρέδην. Όιεο νη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απηνηειψο
θαη εληάζζνληαη απηνηειψο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηάδνληαη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζην απηνχζην θαη γηα θάζε εηαίξν μερσξηζηά.
Η χπαξμε (θαη ηήξεζε) ηνπ ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο εμαζθαιίδεη πςειφηεξν πνζνζηφ ελίζρπζεο γηα θάζε έλαλ απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σν ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ θάζε εηαίξν κε ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.
Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ «αηνκηθνχ» επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπλεξγαζία
ππνβάιιεηαη θαη ην ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο. Τν ζχκθσλν απηφ (θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ) ιακβάλεη έλαλ
κνλαδηθφ αξηζκφ ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ πέξα ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηηο
αθφινπζεο γεληθέο πξνυπνζέζεηο:
Δίλαη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε
Δηαηξία), αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ηεξνχλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο.
Γελ είλαη πξνβιεκαηηθέο.
Λεηηνπξγνχλ λφκηκα.
Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηηο λέεο θαη πθηζηάκελεο
επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ή δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (2008, 2009 θαη 2010).
Τα ππνβαιιφκελα Δπελδπηηθά Σρέδηα ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηιέμηκεο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ λέα πξντφληα /
ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα /ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο.
Κάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν πξφηαζε.
Τν πξφγξακκα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο De Minimis, ζπλεπψο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο
πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ ζε πεξίνδν κέζα ζε
κία ηξηεηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κηθξν – κεζαίεο επηρεηξήζεηο, επηιέμηκεο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ
κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Χαξαθηεξηζκφο κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ
ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Όιε ε Διιάδα
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ:
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Τν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 100.000.000,00€ (Γεκφζηα Γαπάλε).
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ - ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ:
Οη Καηεγνξίεο Γαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθφινπζεο:

Α/Α

ΜΔΓΙΣΟ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
ΠΟΟΣΟ Ή
ΠΟΟ ΣΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΑΠΑΝΧΝ

Α) Μεραλήκαηα:
ζπζθεπαζίαο,
εηηθεηνπνίεζεο
πνηνηηθνχ ειέγρνπ,
Άιια κεραλήκαηα ζρεηηδφκελα κε
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο
παξαγσγήο / δηάζεζεο ηεο
ππεξεζίαο.

1

2

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο

Γαπάλεο
πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ

50%

Β) Φεθηαθφ / ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ:
Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο εηθφλαο
(Δμνπιηζκφ θσηνγξάθεζεο,
web cameras,θ.ι.π)
πζηήκαηα Σειεδηάζθεςεο θαη
νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα
παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο
πξντφλησλ.
Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο,
servers πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα,
δηθηπαθφο εμνπιηζκφο θηι κέρξη
10% ηνπ Π/Τ ηνπ έξγνπ

40%
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Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ CRM
Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ
επηρεηξείλ (e-business), (ecommerce, e-invoicing, epayment), ειεθηξνληθέο αγνξέο /
θαηαζηήκαηα.
Πξνκήζεηα Απηφκαησλ
πζηεκάησλ ρεδηαζηηθνχ
Δμνπιηζκνχ θαη Λνγηζκηθνχ (π.ρ.
CAD θαη CAM)
Δθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο
πξνβνιήο (π.ρ search engine
optimization)
Λνγηζκηθφ Αζθάιεηαο
Ηιεθηξνληθψλ Πιεξνθνξηψλ
(Back –up / Data Recovery ,
script, ινγηζκηθφ
θξππηνγξάθεζεο , ινγηζκηθφ
αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο
Αζηνρηψλ
Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Διέγρνπ
Παξαγσγήο θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ (Αλά Φάζε ή / θαη γηα ην
χλνιν ηεο Παξαγσγήο κε ή ρσξίο
ηελ Υξήζε Σερλνινγηψλ
Σειεκαηηθήο.)

3

Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη
πηζηνπνίεζεο
πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο

80%

4

Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη
πξνψζεζεο ζε
αγνξέο - ζηφρνπο

50%

Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
κε ρεδηαζηηθά θαη
Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία ησλ
Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ.
Παξακεηξνπνίεζε κέρξη ην 10%
ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ
ινγηζκηθνχ
ρεδηαζκφο πξντφληνο
ρεδηαζκφο εηηθέηαο /
ζπζθεπαζίαο
Πηζηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθψλ
πζηεκάησλ.
Γνθηκέο – Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ
/ ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ
Αγνξά ηερλνγλσζίαο Πηζηνπνίεζε
(ή θαη δηαπίζηεπζε φπνπ
απαηηείηαη) γηα δηθαίσκα εηζφδνπ
ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.
πκκεηνρή ζε Γηεζλείο ή
Δπαγγεικαηηθέο Δθζέζεηο .
Μεηαθηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
άκεζα κε εθζέζεηο.
Πξνψζεζε /πξνβνιή πξντφλησλ
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ.
χλδεζε – πκκεηνρή ζε emarketplace).
Δθδειψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
θαηαζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε
αγνξά –ζηφρν (In-Store
Marketing).
ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή
μελφγισζζνπ έληππνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ.
Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο.
Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο –
ελζέζεηο ζε ΜΜΔ ηνπ εμσηεξηθνχ.
Γαπάλεο πξνβνιήο ζε
ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο
/επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη
άιια ζχγρξνλα κέζα.
Γαπάλεο Δπηρεηξεκαηηθψλ
απνζηνιψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
απνζηνιήο απφ ζεζκηθφ /
ζεζκνζεηεκέλν θνξέα.*

* Υπό ηην ασζηηρή προϋπόθεζη όηι οι δαπάνες

ασηές γίνονηαι για πρώηη θορά και αθορούν νέα
προϊόνηα / σπηρεζίες ή εν γένει προϊόνηα /
σπηρεζίες ζε νέες αγορές.

5

Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη
πκβνπιεπηηθήο
Τπνζηήξημεο
(π.ρ. Feasibility Studies)

40% θαη κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ
50.000,00€
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Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ.
χληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ
αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη
πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.
χληαμε ζηξαηεγηθνχ –
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο
λέσλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο.

6

Πξνζηαζία ή απφθηεζε ή ρξήζε
παηεληψλ, πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο
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Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ θαη
αλζξψπηλσλ πφξσλ

50%

10%

Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο
δηαπηζηεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ
θέληξσλ.
Πεξηιακβάλνληαη
θφζηε
πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε,
πξνζηαζία,
αγνξά,
κεηαθνξά
θαη
ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο
(π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο,
ηερλνγλσζίαο,
κε
θαηνρπξσκέλσλ
ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ι.π.)
Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπάλεο
πεξηιακβάλεη
ηε
κηζζνδνζία
ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing γηα 12
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
πξφζιεςεο κε ζθνπφ:
ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθνχ –
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
αληαγσληζηηθήο δηεζλνχο
παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη
πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηα
επφκελα δπν ρξφληα,
ηελ νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ γηα
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ
επηρείξεζε θαη
ηηο πξψηεο ελέξγεηεο εθαξκνγήο
ηνπ ζρεδίνπ.

ΠΡΟΟΥΗ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο
πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:
{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ)

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ:
Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ
επηρείξεζε.
Κάζε ελέξγεηα θαη δαπάλε ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη
ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ηνπο.
Υξφλνο έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο (04-02-2011).
Οη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο.
Οη δαπάλεο γηα αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαηήξεζεο ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο δελ είλαη επηιέμηκεο.
Οη δαπάλεο απφθηεζεο domain name γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο.
Σρεηηθά κε ηηο δαπάλεο «Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ», βαζηθφο φξνο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα
ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ (Μ.Ο.) ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 2010/2011 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1)
έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.

Πξνθήξπμε Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο
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