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                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                                                                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Σκοπός Προγράμματος 

Το πρόγραμμα επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής 
Οικονομίας  προς  νέα  ή  διαφοροποιημένα  προϊόντα  και  μεταποιητικές  υπηρεσίες  καθώς  και  την 
ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση 
της  χώρας  προς  αγαθά  και  υπηρεσίες  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας,  με  ποιότητα,  περιβαλλοντική 
ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό 800/2008 της Ε.Ε.

 Φορείς Διαχείρισης – Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το  από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και 
Μεσαίων  Επιχειρήσεων  (ΔΜΜΕ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας(ΥΠΟΙΑΝ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και  Επιχειρηματικότητα  (ΕΦΕΠΑΕ).  Οι  δύο  αυτοί  φορείς  θα  λειτουργήσουν  ως  Ενδιάμεσοι  Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 

 Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» έχουν :

α)  υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο 
στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,  

β)  νέες  και  υπό  σύσταση  μικρές  και  πολύ  μικρές επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον 
ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι  λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων 
τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ 2008. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., 
Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας 
επιχορήγησης.  Οι  ατομικές επιχειρήσεις  της  κατηγορίας  αυτής  θα  πρέπει  να  κάνουν  έναρξη  νέας 
δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την συμμετοχή των  υφισταμένων επιχειρήσεων (έναρξη πριν την 
31/12/2007) είναι: 

•  Να έχουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα 
ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του προγράμματος.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες 
για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008, 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση 
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εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου 
εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν 
απολέσει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 4 του 
ανωτέρου κανονισμού. Στο Παράρτημα Ι του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισμός της μικρής 
και πολύ μικρής επιχείρησης.

• Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νομίμως, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση 
εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρμόδια 
νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της). 

• Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου 
πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.

•  Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή 
ανάληψη  νομικών  δεσμεύσεων,  παραγγελίες  με  προκαταβολή,  έκδοση  τιμολογίων,  δελτίων 
αποστολής, συμβάσεις κτλ). 

•  Η  επιχείρηση  διαθέτει  ή  δεσμεύεται  να  μεριμνήσει  για  τις  κατάλληλες  υποδομές  για  την 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 
αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως 
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

•  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με έναρξη πριν από το 31/12/2007, που εμφανίζουν κατά την τελευταία 
τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων (ζημίες) 
δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).

β) Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  συμμετοχή  των  νέων  (έναρξη  μετά  την  1/1/2008) και  υπό 
σύσταση επιχειρήσεων είναι: 

•  Να έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε 
έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες 
για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008, 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου 
εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ και δεν έχουν 
απολέσει την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του Άρθρου 4 του 
ανωτέρου κανονισμού. Στο Παράρτημα Ι του Παρόντος Οδηγού αναφέρεται ο ορισμός της μικρής 
και πολύ μικρής επιχείρησης.

• Οι νέες επιχειρήσεις,  καθώς και  οι  υπό σύσταση επιχειρήσεις  θα πρέπει  να προσκομίσουν την 
άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του έργου.

•  Ο  αιτούμενος  προϋπολογισμός  και  οι  κατηγορίες  επιλέξιμων  δαπανών  του  επιχειρηματικού 
σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.

• Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή 
ανάληψη  νομικών  δεσμεύσεων,  παραγγελίες  με  προκαταβολή,  έκδοση  τιμολογίων,  δελτίων 
αποστολής, συμβάσεις κτλ). 

•  Η  επιχείρηση  διαθέτει  ή  δεσμεύεται  να  μεριμνήσει  για  τις  κατάλληλες  υποδομές  για  την 
ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 
αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 
που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως 
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

•  Η υπό σύσταση επιχείρηση , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση 
της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  να  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  (αποκλείονται  δηλαδή  τα  πρόσωπα  μη  κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα π.χ.  σωματεία,  σύλλογοι,  ΟΤΑ κ.α.),  β)  να  μη βρίσκεται  υπό πτώχευση,  εκκαθάριση  ή 
αναγκαστική διαχείριση,  να μην αποτελεί  προβληματική επιχείρηση,  να μην εκκρεμεί  σε βάρος της 
ανάκτηση  ενίσχυσης,  γ)  να  τηρεί  βιβλία  Β'  ή  Γ΄  κατηγορίας  του  Κ.Β.Σ.,  να  είναι  φορολογικά  και 
ασφαλιστικά ενήμερη, δ) να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην 
Ελλάδα, ε) να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
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Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσουν το 
σύνολο των θέσεων εργασίας (σε ΕΜΕ) τους τόσο κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τους 
όσο και ένα(1) έτος μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής του έργου τους.

 Προϋπολογισμός προγράμματος και έργων - Διάρκεια υλοποίησης έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται  στο ποσό των 
200.000.000,00€   και  κατανέμεται  κατά  70%  δηλ.  140.000.000,00€  για  τις  υφισταμένες 
επιχειρήσεις και κατά 30% δηλ. 60.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στον 
Οδηγό του Προγράμματος  αναφέρεται  αναλυτικά  η  γεωγραφική  κατανομή της  συνολικής  Δημόσιας 
Δαπάνης του Προγράμματος. 

Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο προϋπολογισμός της Δημόσιας 
Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται  σε 65.000.000 € (60.000.000€ για  την Περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας και 5.000.000€ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας).

Στο πλαίσιο του προγράμματος  ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €50.000,00 
έως €400.000,00 ανά αίτηση. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες 
από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  το οποίο 
συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

 Δημόσια Χρηματοδότηση

Το ποσοστό  Δημόσιας  Χρηματοδότησης  κυμαίνεται  από  35% έως  και  45%  ανάλογα  με  τον  τόπο 
υλοποίησης της όπως περιγράφεται στον Οδηγό του Προγράμματος.  Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής 
και  Δυτικής  Μακεδονίας   το  ποσοστό  Δημόσιας  Χρηματοδότησης  καθορίζεται  από  τον  τόπο 
υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

• Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),

• Στο  40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς).

 Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 20%

2
Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού

Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό
σύσταση επιχειρήσεις)

100%

15%

3 Αγορά τεχνογνωσίας 10%

4
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων 

σε μειονεκτική θέση
60.000€

5
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε
ΒΕ.ΠΕ.

10%

5 Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%
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- Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου

- Εκπόνηση μελετών και ερευνών
- Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων

Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.)

4.000€

10.000€ έκαστη

 Υποβολή προτάσεων

Η κάθε επενδυτική πρόταση υποβάλλεται  με το «Έντυπο Υποβολής»,  το οποίο παράγεται  κατά τη 
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει 
το ΥΠΟΙΑΝ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. 

Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  29-07-2010  μέχρι  τις  30-09-2010  ώρα  14:00  μέσο  των 
δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ  (ΕΦΕΠΑΕ) και  του ΥΠΟΙΑΝ  - 
www.ypoian.gr,  www.ggb.gr,  www.antagonistikotita.gr,  www  .  espa  .  gr  ,  www  .  ependyseis  .  gr  /  mis   και 
www.efepae.gr.Υπενθυμίζεται  ότι  προτάσεις  που  δεν  έχουν  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  δεν  θα 
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής 
υποβολής.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει  υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή 
(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε  επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής  υποβολής  των  προτάσεων  7/10/2010,  σε  ένα  από  τα  σημεία  προβολής  του 
προγράμματος και παραλαβής των φακέλων, όπως αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος.
 
 Χρήσιμες  Επισημάνσεις  για  τις  διαδικασίες  υλοποίησης  του  Προγράμματος  μετά  την 

υποβολή της πρότασης

1.Αξιολόγηση

 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ
 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ
 Ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των  Προτάσεων  από  αξιολογητές  που  προέρχονται  από  το  Μητρώο 

αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομερώς στον Οδηγό του 
Προγράμματος.

 Εξέταση των αξιολογηθεισών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την οριστικοποίηση του τελικού διαμορφωμένου προϋπολογισμού της πρότασης.

 Τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  καταγράφονται  σε  πρακτικά  και 
υποβάλλονται για την έκδοση απόφασης Ένταξης. Συνάγεται η τελική βαθμολογία των προτάσεων 
και ο σχετικός πίνακας με τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση επιχειρήσεις ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

2. Χρηματοδότηση

α) Προκαταβολή

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι  δυνατό να δοθεί προκαταβολή μέχρι το 50% της 
συνολικά αντιστοιχούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ 
του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

β) Ενδιάμεσες καταβολές
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Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και 
πιστοποίησης του οικονομικού και  του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου από τον ΕΦΕΠΑΕ, οπότε 
ορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

γ) Αποπληρωμή

Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και 
πιστοποίηση από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των 
επιλέξιμων δαπανών του, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή 
του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.

 Πληροφορίες

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τον Οδηγό του  Προγράμματος,  τα  απαιτούμενα  έντυπα 
υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται:

α)Από  τους  διαδικτυακούς  τόπους  www.ypoian.gr,  www.ggb.gr,  www.antagonistikotita.gr, 
www.efepae.gr και  www.e-kepa.gr

β)Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www  .  efepae  .  gr  ) 

γ)  Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41,  Θέρμη Θεσσαλονίκης,   τηλ.  2310-480000,  ι  nfo  @  e  -  
kepa  .  gr  , www  .  e  -  kepa  .  gr  )

δ)  Από τα Επιμελητήρια της Κεντρικής  και  Δυτικής Μακεδονίας  και  την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ - Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Κοζάνη) καθώς και τους διαδικτυακούς 
τους τόπους.

δ) Από τις  Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.
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