ΞΟΝΘΖΟΜΖ
ΛΔΝΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΠ ΛΝΚΝΠ – Λ.3908/2011
ΔΗΓΗΘΑ ΘΑΘΔΠΡΩΡΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ

«ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΛΔΩΛ»
ΗΝΛΗΝΠ 2011
ΠΘΝΞΝΠ:
Ζ ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πολύ μικπών θαη μικπών επισειπήζεων ζηηο
νπνίεο ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% θπζηθά πξφζσπα πνπ δεν έσοςν ςπεπβεί ηο 40ο έηορ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
αζθνχλ απνθιεηζηηθά ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Σην εηδηθφ Θαζεζηψο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ
κπνξνχλ λα ππαρζνχλ φιεο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πλην εκείνων πος εξαιπούνηαι ζηον Δπενδςηικό Λόμο
(3908/2011, άξζξν 2).
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ – ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΛΗΠΣΠΖΠ:–
Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «Δπισειπημαηικόηηηα ηων νέων» εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο
απφ:
Τν ζπλνιηθφ χςνο ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ 5εηία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ
θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ππνβιήζεθε πξνο ππαγσγή ζην Δηδηθφ Θαζεζηψο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
ησλ Νέσλ.
Γπλεηηθά, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ηνπ 1.000.000 εςπώ ζηελ
πεξίπησζε ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε κε ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί λα
αλέιζεη κέρξη ηηο 500.000εςπώ.
Τν ειάρηζην χςνο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ είλαη:
 Για μικπέρ επισειπήζειρ, ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) εςπώ.
 Για πολύ μικπέρ επισειπήζειρ, ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) εςπώ.
ΠΖΚ: Δπιζημαίνεηαι όηι, ηα παπαπάνω ποζά παπέσονηαι ζςνολικά καηά ηα ππώηα πένηε (5), μεηά ηην ίδπςζή ηηρ, έηη
λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ ςπό ηον όπο όηι ηο καη’ έηορ σοπηγούμενο ποζό δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 33% ηος ζςνόλος
ηηρ σοπηγούμενηρ ενίζσςζηρ.

ΞΝΠΝΠΡΑ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΑΛΑ ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΕΩΛΖ

Ξεπιθέπεια
Αναηολική Κακεδονία &
Θπάκη, Ήπειπορ, Γςηική Θεζζαλία, Ηόνια
Ληζιά, Θπήηη, Ξελοπόννηζορ, Βόπειο
Αιγαίο, Θενηπική Κακεδονία, Γςηική
Κακεδονία
Λόηιο Αιγαίο, Πηεπεά Δλλάδα, Αηηική

Έηη
(1ο 3ο)

Έηη
(4ο 5ο)
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25%
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-

BMS Management Consultants S.A.
Πλαστήρα 59 – 171 21 – Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210-93.18.016 Fax: 210-93.18.018
www.bms-sa.gr

Γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ,
Θξήηεο, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νξίδνληαη πνζνζηά
ελίζρπζεο 35% γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ηπία ππώηα έηη μεηά ηην ίδπςζη ηηρ επισείπηζηρ
θαη 25% γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα δύο επόμενα έηη (ην πνζνζηά απηά απμάλνληαη θαηά 5% ζε
ζηα λεζηά ησλ παξαπάλσ Πεξηθεξεηψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 καηοίκων. )
Σηηο πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, Σηεξεάο Διιάδνο θαη Αηηηθήο, νξίδνληαη πνζνζηά ελίζρπζεο 25% γηα ηηο δαπάλεο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ηπία ππώηα έηη μεηά ηην ίδπςζη ηηρ επισείπηζηο θαη 15% γηα ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα δύο επόμενα έηη.
ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ:
Οη αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ
ππνβάιινληαη, γηα ην έηνο 2011, απφ 1 Ηοςλίος έωρ 30 Πεπηέμβπη 2011.
ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ:
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξνυπνζέζεηο:
είλαη πολύ μικπέρ και μικπέρ επισειπήζειρ*,
ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν ζα πξνηείλνπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη
έληαμε ζην θαζεζηψο ελίζρπζεο
έρνπλ ηδξπζεί ηνλ Ηανοςάπιο ηος 2011 θαη εληεχζελ ή λα κελ έρνπλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο
ππαγσγήο νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζήο ηνπο,
απνηεινχλ είηε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηα θπζηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηεζζαπακοζηό (40ο)
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, είηε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηφ άλσ ηνπ πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%) ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηεζζαπακοζηό (40ο) έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη αζθνχλ απνθιεηζηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαηέρνληαο ζέζε Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, Γηαρεηξηζηή ή αληίζηνηρνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο.
* Χαξαθηεξηζκφο κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ:
Ζ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο
δύο (2) εηών απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. Ωο νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λνείηαη ε
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απηνχ θαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ:
Τν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 150.000.000€ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ - ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ:

Οη Θαηεγνξίεο Γαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη αθφινπζεο:
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΓΑΞΑΛΖΠ

ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ΓΑΞΑΛΩΛ
ακνηβέο γηα λνκηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ
πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο, κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη
έσο ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000,00)
εςπώ.
ηφθνπο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε επηηφθην πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην επηηφθην αλαθνξάο, φπσο
εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

1

Ίδπςζη, οπγάνωζη και
λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ

κίζζσζε
εγθαηαζηάζεσλ
θαη
εμνπιηζκνχ
παξαγσγήο
θαη
ρξεζηκνπνίεζε
ηερλνινγηθψλ
ππνδνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εζληθή θαη
θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε (φπσο ζε πεξίπησζε
εγθαηάζηαζεο εληφο Τερλνινγηθψλ Πάξθσλ, Εσλψλ
Θαηλνηνκίαο θ.ιπ.),
ελέξγεηα, χδξεπζε θαη ζέξκαλζε, θαζψο θαη
δηνηθεηηθέο επηβαξχλζεηο θαη θφξνπο πξνο ην
Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (εθηφο
ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ), φπσο
δεκνηηθά ηέιε θ.ιπ.,
κηζζνδνζία
βάζεη
ζπκβάζεσλ
εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γη’
απηέο δελ έρνπλ δνζεί άιινπ είδνπο εληζρχζεηο

2

Σπημαηοδοηική
μίζθωζη
εγκαηαζηάζεων
και εξοπλιζμού
παπαγωγήρ

Οη θαηαβαιιφκελεο δφζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
παξαγσγήο.

ΦΔΘ-Διδικού καθεζηώηορ ηηρ Δπισειπημαηικόηηηαρ ηων νέων
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