ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
«ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»
ΜΑΙΟ 2011
Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο - Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
(Γ/ΜΜΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «ΔΦΔΠΑΔ»

ΚΟΠΟ:
Η δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγηθή
αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ελζσκάησζε γλψζεο, πνηφηεηα θαη
πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ:–
Σην πιαίζην ηεο Πξνγξάκκαηνο «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ
χςνπο επέλδπζεο απφ:
€30.000,00 έσο €300.000,00 επξψ γηα επελδπηηθά ζρέδηα κεηαπνηεηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο – θιάδνπο 36, 37, 38, θαη 39 (NACE 2008),
€20.000,00 έσο €200.000,00 επξψ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο
επηιέμηκνπο θιάδνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ
Ιδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 25%
Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 60%
ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε εηήζηα βάζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππνβνιήο. Γηα ηνλ πξψην ρξφλν
(θχθιν) ππνβνιήο νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηηο 01-08-2011 (έλαξμε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο) κέρξη ηηο 30-092011.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ- ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:
Α1) ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΤΠΟ ΙΓΡΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ φια ηα θπζηθά πξφζσπα αλεμαξηήησο θχινπ ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη
ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο θαη ηα νπνία επηζπκνχλ λα
ηδξχζνπλ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Οη επηρεηξήζεηο απηέο ππνρξεσηηθά ζα ζπζηαζνχλ θαη ζα έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ
εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πξέπεη λα είλαη ε εκπνξηθή αμηνπνίεζε – δηάζεζε θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ή κε
αμηνπνηεκέλεο επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο ή θαη κε-ηερλνινγηθήο εκπεηξίαο / γλψζεο θαη ππνρξεσηηθά ζα έρνπλ ηελ
κνξθή εκπνξηθήο εηαηξείαο (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.), ή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή θεξδνζθνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο.
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Ωο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο νξηδφκελνπο ΚΑΓ
ζην Παξάξηεκα IV ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηα πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2011, νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
Διιεληθφ ρψξν θαη λα ηδξχνληαη κε θαη΄ ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51% θαη απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο, απφ
θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη άλεξγα ή κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 01-01-2010 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΗΜ: Δπίζεο ηα άηνκα απηά δελ πξέπεη λα έρνπλ ηε γεσξγηθή ηδηφηεηα, λα κελ απνηεινχλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο θαη λα
κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ.

Γηα πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2012, νη ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
Διιεληθφ ρψξν θαη λα ηδξχνληαη απφ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη άλεξγα ή κηζζσηνί ή ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 01-01-2011 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νκνίσο γηα ηα ππφινηπα έηε πνπ ζα δηαξθέζεη ην πξφγξακκα.
Δπηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία ην επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν /α ζπκκεηέρεη/ νπλ κε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 51% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα επηιέμηκα θπζηθά πξφζσπα (επηιέμηκνη εηαίξνη), ηα νπνία ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξηλ ηε ππνβνιή ηεο
πξφηαζεο δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
ΗΜ: Με ηελ εμαίξεζε ησλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ σο κεηφρσλ / εηαίξσλ ζηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξίεο.

Α2) ΝΔΟΤΣΑΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ επίζεο θαη νη λενζχζηαηεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο εηαηξηθνχ
/ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία)
θαζψο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο
επελδπηηθήο πξφηαζεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο αιιά δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη κία πιήξε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
Γηα πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2011, νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζηαηηθή
έδξα θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Δπίζεο ζα πξέπεη νη επηιέμηκνη εηαίξνη λα είλαη θπζηθά
πξφζσπα κε θαη΄ ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη κε ηελ επζχλε ηεο απνθιεηζηηθήο
δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη άλεξγα ή κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 01-01-2010 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αλεμάξηεηα ησλ ππαξρνπζψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, σο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αληηθείκελν ηνπ Δ/Σ) πνπ εληάζζνληαη ζηνπο νξηδφκελνπο ζην Παξάξηεκα IV
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νδεγνχ.
ΗΜ: Δμαηξνχληαη θαη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (Α1) θαη (Α2) θαη ζπλεπψο είλαη κε επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο).

Β) ΝΔΔ ΜΙΚΡΔ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ λέεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, εηαηξηθνχ /εκπνξηθνχ
ραξαθηήξα (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία) θαζψο θαη νη
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο:
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2011 ζα πξέπεη, κέρξη θαη ηελ 31-12-2010 λα έρνπλ θιείζεη απφ
ηνπιάρηζηνλ κία (1) έσο θαη πέληε (5) πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη λα επηδηψθνπλ (α) ηελ αλάπηπμε / δηάζεζε
/εκπνξεπκαηνπνίεζε λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε αμηνπνηεκέλεο γλψζεο /ηερλνγλσζίαο ή/θαη, (β) ηελ επέθηαζε /
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ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ /ππεξεζηψλ ηνπο ή / θαη, (γ) ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη δηεξγαζηψλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία / δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο, δηα κέζνπ ηεο πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο
θαηλνηφκσλ ηδεψλ.
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2012 ζα πξέπεη, κέρξη θαη ηελ 31-12-2011 λα έρνπλ θιείζεη απφ
ηνπιάρηζηνλ κία (1) έσο θαη πέληε (5) πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο θαη νκνίσο γηα ηα ππφινηπα έηε πνπ ζα
δηαξθέζεη ην πξφγξακκα.
Αλεμάξηεηα ησλ ππαξρνπζψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, σο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (αληηθείκελν ηνπ Δ/Σ) πνπ εληάζζνληαη ζηνπο νξηδφκελνπο ζην Παξάξηεκα ΙV θιάδνπο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζε επηιέμηκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (είηε
σο θχξηα είηε σο δεπηεξεχνπζα) ζα πξέπεη λα θάλεη έλαξμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΥ, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθνχ φπνπ απαηηείηαη, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ, πξηλ ηελ ππνβνιή
ηεο πξφηαζεο ή, ην αξγφηεξν, πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο.
Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα θάλνπλ έλαξμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΥ πνπ ζα
αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.
ΗΜ: ε θάζε πεξίπησζε νη εηαηξίεο πνπ ππνβάιινπλ επελδπηηθή πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο, ζα αμηνινγεζνχλ
επί ηε βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ:
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ή πξνηίζεηαη λα πιεξνχλ πέξα ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξνυπνζέζεηο:
λα είλαη πνιχ κηθξή θαη κηθξή επηρείξεζε*,
ην πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ην θαζεζηψο De minimis, δειαδή, ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη
λα ιάβεη ε επηρείξεζε απφ ην πξφγξακκα, αζξνηδφκελε κε άιιεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε
επηρείξεζε (θαζψο θαη νη ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο) θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε θαη
ην ηξέρνλ έηνο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ,
λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ.
ζσκαηεία, ζχιινγνη, ΟΤΑ θ.α.),
λα κε βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ απνηεινχλ πξνβιεκαηηθή
επηρείξεζε,
λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο αλάθηεζε ελίζρπζεο,
λα ηεξνχλ βηβιία Β' ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ.,
λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε,
λα ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο (λα έρεη ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο φπνπ απηφ απαηηείηαη),
λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα,
λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη),
δελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising
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(δηθαηφρξεζεο) θαζψο επίζεο θνηλνπξαμίεο θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.
απνθιείνληαη ηα πξφζσπα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη, ΟΤΑ, κε
θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί θ.α.
θάζε θπζηθφ πξφζσπν, έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κφλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα.
* Φαξαθηεξηζκφο κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ:
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.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ:
Τν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00 € (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 ΓΑΠΑΝΩΝ

Δμππεξέηεζε θηηξηαθψλ αλαγθψλ θαη
δηακφξθσζεο ρψξσλ / Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο
Γηακφξθσζε / δηαξξχζκηζε παξαγσγηθψλ
ρψξσλ εξγαζίαο θαη βειηηψζεηο ήδε
ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηελ επέλδπζε.
Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ & πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ
ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ,

1

Κηηξηαθά / Γηακφξθσζε
θηηξίσλ θαη ρψξσλ / Δηδηθέο
Δγθαηαζηάζεηο

25%

εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
ζθνπνχο / αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο.
Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ
Μφλν γηα πεξίπησζε επέλδπζεο ζε
νξγαλσκέλε επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή
(βιέπε Παξάξηεκα ΥΙV ηνπ νδεγνχ) :
Γαπάλεο γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε/
δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζην λέν ρψξν
Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο.

2

Μεραλνινγηθφο θαη
Δξγαζηεξηαθφο

80%

Κχξηνο θαη βνεζεηηθφο
ςεθηαθφο/κεραλνγξαθηθφο / ειεθηξνληθφο
εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
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(Hardware).
Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο
δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ.
Δμνπιηζκφο γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή
(barcode), ζπζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο,
ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη
ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ – εθζπγρξνληζκνχ ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Δμνπιηζκφο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ
Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη
πξντφλησλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο
επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα,
θ.ι.π.
Δμεηδηθεπκέλα κεηαθνξηθά θαη επαγγεικαηηθά
νρήκαηα κεηαθνξάο πξντφλησλ Δμνπιηζκφο
Τειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά
ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο
πξντφλησλ / ππεξεζηψλ.
Δμνπιηζκφο κεραλνινγηθφο θαη εξγαζηεξηαθφο
πνπ αθνξά πνηνηηθφ έιεγρν / δηαζθάιηζε
πνηφηεηαο / δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε
δηάθνξα πξφηππα.
Δμνπιηζκφο πξννξηδφκελνο γηα εξγαζηεξηαθέο
κεηξήζεηο, δνθηκέο θαη αλαιχζεηο
Δμνπιηζκφο απαξαίηεηνο γηα δξαζηεξηφηεηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Δμνπιηζκφο γηα ηελ ελζσκάησζε
πεξηβαιινληηθά / ελεξγεηαθά θηιηθψλ
ηερλνινγηψλ
Πξνκήζεηα

ινγηζκηθνχ

θαη

εμνπιηζκνχ

θηινμελίαο βαζηθψλ εθαξκνγψλ.
Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ ηεο
επέλδπζεο (π.ρ CAD , CAM θαη CIM).
Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζεθψλ /
πξψησλ πιψλ θηι

3

Πιεξνθνξηθή /
ηειεπηθνηλσλίεο

45%

Πξνκήζεηα

ινγηζκηθνχ

ειεθηξνληθνχ

επηρεηξείλ

πεξηιακβαλνκέλσλ
ειεθηξνληθνχ

γηα

εθαξκνγέο

(e-business),

ησλ

εθαξκνγψλ

εκπνξίνπ

commerce),ειεθηξνληθνχ

(e-

θαηαζηήκαηνο

–

αγνξψλ θηι
Πιεξνθνξηαθά

ζπζηήκαηα

Δπηρεηξεκαηηθήο

Δπθπΐαο Business Intelligence.
Πιεξνθνξηαθά

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

Σπζηήκαηα

Υπνζηήξημεο

Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο
ιεηηνπξγηψλ

ηεο

επηρείξεζεο

(παξαγσγή,

δηνίθεζε, ινγηζηήξην, πσιήζεηο, απνζήθεο data
collection, CRM, ERP, θ.ι.π.).
Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδσλ
Πξνκήζεηα

δηθαησκάησλ

ρξήζεο ινγηζκηθνχ

(άδεηεο ρξήζεο)
Δθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (π.ρ search
engine optimization)
Λνγηζκηθφ

Αζθάιεηαο

Ηιεθηξνληθψλ

Πιεξνθνξηψλ (Back – up / Data Recovery ,
script, ινγηζκηθφ θξππηνγξάθεζεο , ινγηζκηθφ
αλίρλεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηνρηψλ
Λνγηζκηθφ Διέγρνπ Παξαγσγήο θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ (Αλά Φάζε ή / θαη γηα ην Σχλνιν ηεο
Παξαγσγήο)

κε

ή

ρσξίο

ηελ

Φξήζε

Τερλνινγηψλ Τειεκαηηθήο.
Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε Σρεδηαζηηθά
θαη

Καηαζθεπαζηηθά

Σηνηρεία

ησλ

Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ
Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε,

4

Καηνρχξσζε – Σξνπνπνίεζε
Παηεληψλ – Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο / Υξήζε θαη
Πξνζηαζία δηθαησκάησλ
βηνκεραληθήο θαη
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο /
Μεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο

πξνζηαζία,

κεηαθνξά

θαη

ρξήζε

θαη

εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο

40%

(π.ρ.

αγνξά

ηδηνθηεζίαο,

δηθαησκάησλ
αδεηψλ

πλεπκαηηθήο
εθκεηάιιεπζεο,

ηερλνγλσζίαο, κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ
γλψζεσλ,

αγνξά

εθκεηάιιεπζεο

πξνηχπσλ

πξνηχπσλ

ή

θ.ι.π.),

αδεηψλ
γηα

ηελ

πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ.
Σρεδηαζκφο

πξντφλησλ

/

ζπζθεπαζίαο

/

ππεξεζηψλ

,

ππεξεζίαο
Πηζηνπνίεζε

πξντφλησλ,

δηαδηθαζηψλ
Πηζηνπνίεζε

δηαρεηξηζηηθψλ

ζπζηεκάησλ

(πνηφηεηαο, ππεξεζηψλ, πεξηβαιινληηθήο

5

ρεδηαζκφο θαη πηζηνπνίεζε
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ / Πηζηνπνίεζε
Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ

δηαρείξηζεο,

25%

αζθάιεηαο

πιεξνθνξηψλ,

εηζφδνπ ζε επηιεγκέλεο αγνξέο θηι)
Πηζηνπνίεζε

ελ

γέλεη

δηαρεηξηζηηθψλ

ζπζηεκάησλ ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
παξαγσγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

ησλ

επηρεηξήζεσλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο
απφ

αλαγλσξηζκέλνπο

νξγαληζκνχο

ηνπ

εμσηεξηθνχ ή απφ ην ΔΣΥΓ.
Γνθηκέο,
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επαιεζεχζεηο

πξντφλησλ

θαη

εμαζθάιηζε

δηεζλψο

πηζηνπνηεηηθψλ

αλαγλσξηζκέλσλ

απφ

πηζηνπνηεκέλα

εξγαζηήξηα εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ
Γηαδηθαζίεο

εμεηδηθεπκέλσλ

ζπκκφξθσζεο.

ζεκάησλ

Πηζηνπνίεζε

ή

θαη

δηαπίζηεπζε φπνπ απαηηείηαη γηα δηθαίσκα
εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.
Γεκηνπξγία

Βάζεσλ

Γεδνκέλσλ

κε

Σρεδηαζηηθά θαη Καηαζθεπαζηηθά Σηνηρεία ησλ
Παξαγφκελσλ Πξντφλησλ

6

Γαπάλεο Σερληθήο /
Σερλνινγηθήο,
Δπηζηεκνληθήο θαη
πκβνπιεπηηθήο
Τπνζηήξημεο

20% ζε
εμεηδηθεπκέλεο
κειέηεο θαη
10% ζηηο ππφινηπεο

7

Γαπάλεο πξνβνιήο &
επηθνηλσλίαο

20%

Υπνζηήξημε
θαη
παξαθνινχζεζε
ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε
ην αληηθείκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
Σχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε,
εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο εθ’ φζσλ θαηαιήγνπλ
ζε πηζηνπνίεζε / δηαπίζηεπζε.
Σχληαμε ζηξαηεγηθνχ – επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδίνπ
θάιπςεο
λέσλ
αγνξψλ
ηεο
επηρείξεζεο.
Δμεηδηθεπκέλεο
κειέηεο
θαη
ελ
γέλεη
ζηνρεπκέλεο ζπλεξγαζίεο / ζπλέξγηεο κε
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θαη
ηερλνινγηθά θέληξα επί ηε βάζεη ζπκθψλνπ
ζπλεξγαζίαο θαηαηεζεηκέλνπ ζηελ αξκφδηα
ΓΟΥ
Σπκκεηνρή
ζε
Γηεζλείο
Δθζέζεηο
ή
Δπαγγεικαηηθέο
Δθζέζεηο
ππφ
ηελ
πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ηελ πξνβνιή λένπ
πξντφληνο / ππεξεζίαο ή ππάξρνληνο
πξντφληνο /ππεξεζίαο ζε λέεο αγνξέο.
Σρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ειιεληθνχ θαη
μελφγισζζνπ
έληππνπ
πιεξνθνξηαθνχ
πιηθνχ**.
Πξνβνιή
πξντφλησλ
/
ππεξεζηψλ
/
δηαδηθαζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο
θαη
ζε
ειεθηξνληθά
κέζα
θνηλσληθήο
/επαγγεικαηηθήο
δηθηχσζεο
θαη
άιια
ζχγρξνλα κέζα **
Μειέηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία
εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο.
Γηαθεκηζηηθέο
θαηαρσξήζεηο
ππφ
ηελ
απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο
εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Δλέξγεηεο In-Store Marketing ππφ ηελ
απζηεξή πξνυπφζεζε φηη αθνξνχλ ελέξγεηεο
εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

**: Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο
απηέο γίλνληαη γηα πξψηε θνξά θαη αθνξνχλ λέα
πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα /
ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο.

Πεξηιακβάλνληαη

8

Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ
πφξσλ

(κηζζνδνζία

20%

ζηειέρνπο

θαη

δαπάλεο
αζθαιηζηηθέο

/ζηειερψλ

πςειψλ

κηζζνδνζίαο
εηζθνξέο)
πξνζφλησλ

(π.ρ. εξεπλεηέο, κεραληθνί, ζρεδηαζηέο θαη
ππεχζπλνη κάξθεηηλγθ).
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Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ
ζα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

γηα

ηελ

αλάπηπμε

πξσηνηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ

9

Αλάπηπμε Πξσηνηχπσλ &
Σερληθνχ Φαθέινπ

40%

εκπνξηθά θαη πηινηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ηα πξσηφηππα ζπληζηνχλ θαη' αλάγθε ην ηειηθφ
εκπνξηθφ πξντφλ θαη είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξφ λα
παξαρζνχλ

θαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

κφλν

γηα

ζθνπνχο επίδεημεο θαη έγθξηζεο.
ελνίθηα
ζπλδξνκέο ζε δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ,
ζπλδξνκέο,

ρξήζεηο

ινγηζκηθνχ

ή

βάζεσλ

δεδνκέλσλ
ζπλδξνκέο εμεηδηθεπκέλσλ ζπλδέζεσλ δηθηχσλ
ή εθαξκνγψλ (φρη χδξεπζεο, ειεθηξηζκνχ,
γεληθήο ηειεθσλίαο θηι)
ζπλδξνκέο

ζπληήξεζεο

θαη

ηερληθήο

ππνζηήξημεο
έμνδα κεηαθηλήζεσλ (κεηάβαζεο θαη δηακνλήο)
γηα

ηελ

ζηήξημε

ζπκκεηνρψλ

ζε

δηεζλείο

εθζέζεηο

10

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο**

5% θαη κέρξη
12.000€

επεθηάζεηο αλαβαζκίζεηο θαη επηθαηξνπνηήζεηο
ππαξρφλησλ

ηζηνηφπσλ

/ηζηνζειίδσλ

πνπ

εμππεξεηνχλ / ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν
ηεο επέλδπζεο
δαπάλεο

αλαλέσζεο

δηαρεηξηζηηθψλ

ζπζηεκάησλ
δαπάλεο
εηζθνξψλ

κηζζνδνζίαο

θαη

εμεηδηθεπκέλνπ

αζθαιηζηηθψλ
εξγαηνηερληθνχ

πξνζσπηθνχ γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
πξφζιεςεο γηα ηηο ππφ ίδξπζε θαη γηα ηηο
λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, δαπάλεο γηα κειέηεο
ππξνπξνζηαζίαο

θαη

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ θ.ι.π.

** (Μφλν γηα ηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο θαη ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ
έρνπλ θιείζεη πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε).
ΠΡΟΟΥΗ: Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο
πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:
{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (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.
Γηα ηνλ πξψην θχθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία
πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. Γηα φινπο ηνπο επφκελνπο θχθινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα θάζε θχθιν,
επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο έθαζηνπ
θχθινπ .
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Οη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο . εθηφο θαη αλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία «10. Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο».
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, εθηφο θαη αλ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία
«10. Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο».
Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ελνίθηα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο εθηφο απφ ηηο νξηδφκελεο
θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη σο επηιέμηκεο ζηνλ παξφληα νδεγφ.
Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα αγνξά νηθνπέδσλ.
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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