3. Παράταση Μέχρι 30 Ιουνίου στο Πρόγραμμα για Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Προκηρύχτηκε στις 12 Μαρτίου 2013 από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα"
Σκοπός τους Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα" αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα κα
Επιχειρηματικότητα 2007-2013" (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται με τη Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα
σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού του Προγράμματος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής του
προγράμματος έως την ολοκλήρωση των έργων.
Στόχος του Προγράμματος:

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας
για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση
των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντό
αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2001.
Προϋπολογισμός Προγράμματος:



Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Υποβολή
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής.

Προτάσεων

Πρώτο Έτος (κύκλος) υποβολής προτάσεων από τις 15-04-2013 μέχρι τις 30-06-2013 ώρα 24:00.
Προϋπολογισμός Ενισχυόμενων Επενδύσεων:



Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης 30.000,00 έως 400.000,00 με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης μέχρι 31.3.2015.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους πίνακε
του οδηγού με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3
χρόνια λειτουργίας.

Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων
δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξη
δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικέ
Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών
επιχειρήσεων 2004/C 244/02.
Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων.

Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικέ

χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτο
2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
Ποσοστό Επιχορήγησης:



Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 50%

Ενέργειες Κατηγορίας I - Επενδύσεις σε πάγια








Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο
παραγωγής.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωση
λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Ενέργειες Κατηγορίας II - Άϋλες επενδύσεις





Ενέργειες μετεγκατάστασης.
Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας
λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Επιλέξιμες είναι οι Δαπάνες από την ημερομηνία της προδημοσίευσης 14/12/2012:










Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και την επέκταση, ή την διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων στο νέο χώρο
Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις
Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου
Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού, μηχανοργάνωσης, λογισμικού,
εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό
αέριο.
Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών

