«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) – ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000€
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΚΟΠΟΣ:
Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, με
στόχο την επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του
περιβάλλοντος (μείωση εκπομπής ρύπων και κατανάλωσης) και την οδική ασφάλεια.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής:18/05/2012
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Όλη η Ελλάδα.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ: 49.4 που έχουν
αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι τις 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από
τότε και με νομική μορφή, όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, και 7β του Ν.
3887/2010.
Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 Νέες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν ΚΑΔ: 49.4, έχουν αρχίσει τη δραστηριότητα
τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
(21/12/2011), λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και έχουν νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
 Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα
που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής
πρότασης, και που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στους τομείς με ΚΑΔ: 49.4. Η
απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα
συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011). Βασική
προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., πριν την
πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
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 Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό
σύσταση, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική
χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (21/12/2011).
Σημ: Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς, επίσης,
κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Υπογραμμίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
 Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000€ μέχρι 180.000€
Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός δύναται να υπερβαίνει το όριο των
180.000€, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος, με προδιαγραφές που
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.
Το Χρηματοδοτικό Σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:

Ιδία Συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
20%
Το υπολειπόμενο κατά περίπτωση ποσοστό.
 25% του έργου, για δαπάνες νεοσύστατων
μικρών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
του Γ.Α.Κ. 800/2008.

Δημόσια Χρηματοδότηση

 45% του έργου, για δαπάνες μεσαίων, μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν
στο πεδίο του Γ.Α.Κ. 800/2008.
 70% του προϋπολογισμού για δαπάνες μικρών,
πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που
εμπίπτουν στο πεδίου το κανονισμού De
minimis.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες, νέες και
επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

υπό

σύσταση

1. Έχουν δραστηριότητα, ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, που ταξινομείται στον
επιλέξιμο ΚΑΔ: 49.4
2. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν Εθνική ή/και Διεθνή δραστηριότητα
3. Πληρούν τις απαιτήσεις του Ν. 3887/2010 και των σχετικών τροποποιήσεων αυτού.
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4. Επιλέξιμες επιχειρήσεις
επιχειρήσεων:

θεωρούνται

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

όλοι

οι

τύποι

πολύ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

μικρών,

ΜΙΚΡΗ

μικρών

και

μεσαίων

ΜΕΣΑΙΑ

Εργαζόμενοι (ΕΜΕ)
Κύκλος Εργασιών

<10 και
<50 και
<250 και
< 2 εκατ €
< 10 εκατ €
< 50 εκατ €
ή
ή
ή
Σύνολο Ενεργητικού
< 2 εκατ €
< 10 εκατ €
< 43 εκατ €
5. Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην
εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
6. Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
7. Οι νέες επιχειρήσεις, καθώς και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν την
άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του έργου.
8. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ
άδεια λειτουργίας.
9. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Επίσης, δεν
έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Ως προς το σύνολο του έργου, όσο και τις επιμέρους
ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στον Κανονισμό ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (De minimis) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2008.
10.Η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει γίνει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με
προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κλπ.) για τις δαπάνες που θα
υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Επιπλέον, για τις δαπάνες που θα
υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό De minimis, η έναρξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει
γίνει πριν την ημερομηνία προκήρυξης (21/12/2011).
11.Η επιχείρηση διαθέτει, ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις υποδομές ελαχιστοποίησης των
εμποδίων πρόσβασης ΑΜΕΑ, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο (π.χ. ιστοσελίδες,
ηλεκτρονικές εφαρμογές, ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.)
12.Η υπό σύσταση επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση
της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι,ΟΤΑ κ.α.),
 να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί
προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης .
 να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
 να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
 να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
Σημ: Όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν, για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες
επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών - Δαπανών
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύμφωνα:
 Με τον Κανονισμό De minimis
 Με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων,
χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
Επενδύσεις σε πάγια:
 Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
 Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ
 Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων
 Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική
και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)

100%

3

Αγορά οικοπέδου

10%

4
5

Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.

6

Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ.,
Βιοτεχνικά Πάρκα.

25% και έως 15.000€
10%
30%

7

Άϋλες δαπάνες (συνολικά):
 Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης
 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
 Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών
-Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
- Εκπόνηση μελετών και ερευνών
- Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά
- Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces
και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου
-Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση
Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.)

1

2

100%

20%

Έως
Έως
Έως
Έως

€4.000
€6.000
€8.000
€8.000

Έως €6.000 έκαστο
πρότυποπιστοποίησης

Το άθροισμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο
του 50% των συνολικών δαπανών De minimis.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (άρθρα 14, 19, 40)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

1

2

3

Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές
υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση.
Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές
δαπάνες, που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα
κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του
καινούργιου μεταφορικού μέσου.(άρθρο 19).
Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους
πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με
αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά τηνέννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40)
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό
σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια
διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος)
για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14).πχ ενοίκια,
συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας,
υπηρεσίες νομικής / διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης /
αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγή έδρας, κλπ).

€12.000

30%
(Ρήτρα ευελιξίας

25%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:
α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η ημερομηνία
προκήρυξης του προγράμματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6)
παράτασης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη).

Οδηγός Προγράμματος
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