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EΕαιoετικ& επεflov

Πρoξ

τov Yπoυργ6 Avdrπυξηq, Avrαγωvlαrtκ6τηταq, Yπoδoμιilv, Mεταφoριilv & ΔlκτΟωvKo Kωαrr] Xατζηδdκη - _Γ'--'' "!Y'.\rvi'ΨY gμ1Λ

Kαταψ6MoUμε κα1 6xoυμε πρoβεi.oε εv6ργεlεq κατ& τηq εξαiρεoηg τωv lατριirv απ6 τoEΣΠA - Πρ6γραμμα εvio1uσηq μlKριirv καl 
'μrooiru 

,1,x.iρηo.r, tlurrη σToUq τoμεiqMεταπoinoηq_Touρloμo0-Eμπoρiou-Yπηρεo ιων 2Oo7-2oβ:' αrδ oπoio ,πλμ, εwα1Θεi τo

Δεv καταvooOμετo σκεπrlκ6 τηq εξαiρεoηq απ6 6vα πρ6γραμμα, πoU αvαφ6ρετα1 στηvπo16τητα ζωηq (ioωq γlατ1 με αuτ6'iov'τρ6πo'εq;;;γ;;ir'ε Τoυq tατρo1q oε μεταvdισTεUσηαro εξωτερικ6;) καl ζητ&με vα μαq ψωρioετε τoυq l6γouξ τηq εqαfρεoηq.
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Σ;4ετ: 'Eγγρcιφδ σαζ με Aρrθ. Πρωτ ' 323 l 18-1-2ο13

Σε απdvτηοη TοU τταραπdvω οxετικο0 θα θiλαμε Vα σαζ εvημερωοουμε τα εξηg.

_ Οr απαtτr!αεlq TοU σUγΚεKριμθvου προγραμματοg εlvαl οτοxευμθvεζ σιiμφωVα Καl με

,'q κα.'u'θrvσειt Τηζ EuριlπαΙκηq Επtτροπηq, αι: οxεοη ιlε Tιζ προηγοιiμενε6

προοκληοεlg 
'vιoxuοηq 

ετrtxειρηοειυv μiοω π6pιlv τLυv Περlφερεrακιiv

EπrχεlρηοlακΦv Προγραμμdτωv Τθυ EΣΠΑ Στοxοl τοu προγρdμμαTΟζ εfvαt αφεvδg

η εviοxυοη Tηζ αλυοEδαq Τηζ προσIlθιiμεvηg αξiαg ιlε lηv υποοτ(ριξη τωv

δραοτηρlοτητο-lv εκεivων ποU εΙvαl Business tο Businθss αλλα καl η οτt1ρIξη τωv

δραοτι1ρrοτητο:v ειιεiνωV ποU αΤTc}τελοιjV αuγκεκριμ6να cινιιπτυξtακc πλεοvεκτηματα

τιt)v τΤΕρlφερειιfuV.

- Η επlλογη τl.,.lv ΚωδlιιΦν ΔραοτηρlοτηTαζ επl1εlρι]υεων ποu εivαl επIλε.ξιμοt γlcι το

πρδγραμμα, τTρcιγl-]αΤoτΤοrηθηκε αε ουvεργαοiα τηg Yπηρεοfαg με τηv αρμldδια γlιτ

κcιθe τoμ*α Γεvικξ Γραμματεiα, α:q φορtα πολιτlκηg. Tθλοg, ι{ατ* τr1v επλογη τωv

Κωδικιi:v Αρlθμιbv Δραοτηρr6τηταq (ΚΑΔ), ε.λ4φθη LΓπ'οψη η Χρημlcιτοetκοι'Φμικ/1
κατααταοt1 του'ouvθλοψ',ου επιΧεtρη1tατικοi κδομου σt ουvδυαο1_lo με τ16 αναγκεq

Tηζ περιφερεtαιι8E αvαπτυξηg,

Πr:ρcι μfvουμε δtαθf οIμοt γlα οποlαδηποτε πρδοθε-τη δtεt-.: κρivlοη -

Γtαvvοuαηg

κοlvοπcri[']σ rl:

- Γρο φ εiο Yn,: υ ρ'Yr]r] ΑvΔ il_Tυξη ι:, Α\']-lγ.Ι)ν l U-it μ:δτηTο c,
_ Γραq,ε[r: Yφυπουργοιi Avdrιlτυξr1q, Αντi:γωvlοτl ι,:δτητο';

Eοωtιοlκη Διαvουti:

Λ1TtΙIlJf'|l,Ι|

Blρβtδαr;η

- Γραφεiο Γεvrιoι] t-ρι:μματiα Δημοα[ωv Eπεvδυοειυν _ EΣΠA' ι;

- ΓραφEΙο Προ'ατ:ι'.lιvoιl EγΔ ΕΓΙΑε
- MUVtiδεζ A1, 82
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Πρ6γραμμα Eνio1υoηg Mικρcbν και Mεoαiων Eπι1ειρηoεων (MME)
στoυξ Toμεiq Mεταποiηoηq-Toυριoμof-Eμπoρtoυ-Yπηρεoιιδν oτo
πλαioιo τoυ EΣΠA

14 Ιανoυαρiου,2Ο13

x**y-xffiξ*

ffi*t*aηe*a ζq*.*q γε* *λ*a*q

Απ6 τιq 25 Φεβρουαρioυ 6'ω9τιg25
Aπριλioυ 2Ο13 θα διαρκ6oει η περioδoq υπoβoληg πρoτd,oεων για 6νταξη oτo
πρ6γραμμα <Eνio1υoη Mικρoμεoαiων Eπι1ειρηoεων πoυ δραoτηριoπoιοfνται στoυζ
τoμεig Mεταπoiηoηg, Τουριoμori, Eμπoρioυ _ Yπηρεoιιilν, οτο πλαioιο τoυ EΣΠA
2007-2013>, δημ6oια9 δαπd,νηg 456 εκατ. ευρiυ' Eκτιμd,ται 6π oτο πρ6γραμμα θα

εvτα1θor5ν 10.00Ο υφιoτ&μενεg, ν6εq και υπ6 orioταoη επι1ειρηoειg απ6 6λε9 τιq
Περιφ6ρειεg τηq 1cbραq. oι επενδrioειg πoυ θα υλoπoιηθofν αναμ6vεται να φθ&ooυν
oτα 9Ο0 εκατ. ευρω και πρoβλ6πεταινα δημιoυργηθofν 4.0Ο0 ν6εq θ6oει9 εργαoiαg.

H υλoπoiηoη τoυ προγρdμματog θα oυμβdλει oημαντικd, oτην επiτευξη των oτ61ων
τoυ υπoυργεioυ Ανd,πτυξηq, Ανταγωνιoτικ6τητα9, Yπoδομων, Mεταφoρrbν και
Δικτυων για ενio1υoη τηg ρευστ6τηταq oτην αγορ&, ετnτ61υνoη τηζ απoρρ6φηoηζ
Koινoτικων κονδυλiων και oτηριξη τηg επιχειρηματικ6τηταq.

oι γενικοi γραμματεiq Δημοoiων Eπενδrioεων (EΣΠA) Γιωργοq Γιαwofoηg,
Bιoμη1ανiαg Σπυρoq Eυoταθ6πoυλoq και o γενικ6q γραμματ6α9 Tουριoτικcbν
Yποδομrbν και Eπενδδoεων Γιd,wηq Πυργιωτηq ανακοiνωoαν oημερα την εvαρξη
υλοποiηoηζ τoυ πρoγρd,μματog, oriμφωνα με το χρoνoδι6γραμμα πoυ εi1ε τεθεi τo
Δεκ6μβριo απ6 τον υπουργ6 Aνdπτυξηq, Aνταγωνιoτικ6τηταq, Yπoδoμιilν,
Mεταφoρcbν και Δικτfων Κωoτη Χατζηδ0κη.

Αναφoρικd" με τoυζ Κωδικoδg Αριθμoδq Δραmηρι6τηταq (ΚΑΔ), δηλαδri τα

επαyytλμα"τα πoυ μπoρoilν να ενταyθoδν oτη δραoη, τo υπoυρyεiο 6"κoυoε με πρoooxη

τα αιτηματα και τιζ πρoτ6"αει9 πoυ υπεβληθηoαν απ6 τoυq εκπρooωπoυζ τoυ

επιχειρηματικοδ κδoμoυ. Εiναι αυτoνδητo τΓωζ η 6νταξη 6oo τo δυνατ6ν περιooδτερων
κλd"δων oτo πρ6yραμμα' απoτελεi επιδiωξη 6yι μ6νo τoυ επιχειρηματικoδ κ6oμoυ αλλd'

και τηζ πoλιτικηg ηyεo{αg τoυ υπoυρyε[oυ.Mε βd'oη και τιq κατευθδνσειζ τηζ
Ευρωπαiκηg Επιτρoπηg αυτη τη φoρd' δδθηκε 6μφαoη στην καινoτoμlα και την

αναδειξη των συyιdριτικδν πλεoνεκτηματων κd'θε Περιφ6ρεια9. Ειδικα yια τo
λιανεμπ6ρι0 πoυ απoτελεf δραoτηριδτητα με τροφανη oημααfα yια την ελληνικη
οικονομ{α Ιdαι την απαoyδληoη θα πρoκηρυyθεf oiντoμα ειδικη δρiι.oη

xρηματoδoτοδμενη απ6 το ΕΣΠΑ.
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Yπενθυμiζεται 6τι oι Περιφ6ρειε9 κληθηκαv απ6 τo υπoυργεio να oμαδoπoιηooυν
τoυζ ΚΑΔ πoυ ειναι επιλ6ξιμoι για ενταξη oτo πρ6γραμμα σε τρειg κατηγoρiεg
(υψηληg, μ6oηζ και 1αμηληq προτεραι6τηταq). Η κατ6ταξη αυτη θα ληφθεi υπ6ψη

και κατ6 την αξιoλ6γηση των πρoτd,οεων cbοτε oε κd,θε Περιφ6ρεια να δoθεi 6μφαoη

στoυζ τoμεiq πoυ υπd,ρ1oυν συγκριτ1κd πλεoνεκτηματα.

Τα ποoooτ6 ενio1υoηg των επεvδιiοεων κλιμακcilνoνται απ6 40 6ω9 60 oλ, αν0λoγα

με τo μ6γεθog τηζ επι1εiρηοηζ και την Περιφ6ρεια, εvril για τιq ν6ε9 και υπ6 οtioταοη
επι1ειρηoειg πρo βλ6πεται δυνατ6τητα χρηματoδ6τηoη9 και των λειτoυργικiυν
δαπανcilν (π.1. ενoilαα, μιoθοδοotα κλπ.) oε πooooτ6 25 0Λ, oι oπoiεq πdντωg δεν

μπoρεi να υπερβαiνoυν τo 40 oλ τoτ πρoδπολoγιoμοf τoυ επιχειρηματικοri o1εδioυ.

Yπεvθυμiζεται 6π για τηv κ&λυψη τηζ συμμετομq τoυg oι υπoψηφιoι επενδυτ69

μπορoriν εκτ6q απ6 iδιουq π6ρoυq να χρησιμoπoηooυν τραπεζικ6 δανειoμ6 6πω9

επioηq να αξιoπoησoυν τα 1ρηματoδoτικd, εργαλεiα τηq ETEAΝ AΕ για ληψη

1αμηλ6τoκων δανεiων, κd,λυψη εγγυητικων επιoτολιbν, κλπ.

Η δρd,oη o1εδι&oτηκε με oτ61ο να διευκoλυνθεi η oυμμετo1η των υπoψηφiων αλλ&

και η υλοπoiηoη των επενδriσεων. Eνδεικτικd, οτα μ6τρα απλoπoiηoηg -
διευκ6λυνoηζ των δικαιoιi1ων περιλαμβd,νoνται:

1.Mη υπo1ρ6ωoη τεκμηρiωoηg με αποδεικτικd oτοι1εiα τηg δυνατ6τηταζ κdλυψηq

ηg Ιδιωτικηq Συμμετoμg (Δdνειo η/και Ιδiα Συμμετoμ)

2.Καταβoλη πρoκαταβoληq μ61ρι και τo |00% τηg αναλoγolioαg Δημ6oια9 Δαπ&νηq

6ναντι ιο6πooη9 εγγυητιlα1g επιoτoληg

3.Δυνατ6τητα καταβoληq δημ6oια9 δαπd,νηq με υλoπoiηση τoυ 30% τoυ

Eπι1ειρηματικοf Σ1εδioυ.

4.Eπιλ6ξιμεg oι πρoκαταβoλ69 oε πρoμηθευτ6q, ωg δαπdνεq πρog πιστoπoiηοη και

1ρηματoδ6τηoη

5.Eυρfτατo φd,oμα επιλ6ξιμων δαπανrilν

6'Επιγoρ^fiγηoη λειτουργικiυν δαπανων για μικρ6q και πoλf μικρ69 επι1ειρηoειg (ν6ε9

και υπ6 orioταοη) LLεγ'PLκu" 40Υo τoυ προδπoλoγιoμoδ

7.Απλorioτευση στιζ διαδικαoiεq δια1εiριoη g (Mεiωoη γραφειοκρατiαg)

8.Πρooαρμογη τoυ κανονιστικοf πλαιoioυ στιζ αν&γκεq κd,θε Περιφ6ρεια9

9.Eνεργη oυμμετoμ1 των Περιφερειων oε 6λεq πg φd,oειg o1εδιαoμori και
υλοπoiηoηg τoυ πρoγρd,μματοg

1 O'Κατηγoριoπoiηoη των επιλ6ξιμων Kωδικων ΑναπτυξιαΦq Δραoτηρι6τηταζ
(ΚΑΔ) ωζ πρog τιg αναπτυξιακ6q πρoτεραι6τητε9 κ6θε Περιφ6ρεια9

1 1 . Διαφαν6q και Aντικειμενικ6 of oτημα αξιoλ6γηoηg-επιλoγηq



1 2.Δυνατ6τητα αξιoπoiηoηζ των χρηματoδoτικιilν εργαλεiων (ETEAN, EΛΤΕ,Π
MME κλπ) για την διευκ6λυνοη τηq ρευoτ6τητα9 των επιχειρηoεων

13.Φιλικ6q 0δηγ69, κοιν69 για 6λε9 τιg Περιφ€ρειεg πληρηq με κdθε πληρoφορiα

xρηoιμη για την εvη μ6ρ ωoη-κινητoπoiηση των ενδιαφερoμ6νων.

H πρotο1ρυξη.ηg Δρd,οηg, o 0δηγ69 εφαρμoγηq και τα Παραρτηματατoυ, θ1oυv

αναρτηθεi στιg ιστoσελiδεg τηg EYΔ EΠΑE http:i/www.antagonistikotita.gr, του
EΣΠA w\ηΛv. ΘSpa. gr, τoυ ΕΦΕΠAE wιητv. efepae. gr.

YπwΘυμiζoνται τα βαoικd, τηg χαρακτηριoτικd:

.Eπιλ6ξιμεq εiναι μικρ6q, πoλri μικρ69 και μεoαiεg επι1ειρησειζ, υφιστ6μεvεq (με δrio

η περιοo6τερε9 δια1ειριοτικ6q xρηοηq) και ν6εq η υπ6 orioταοη, στoυζ τoμεig
Mεταπoiηοηg, Toυριoμoδ, Eμπoρioυ-Yπηρεοιων.

. o επι1oρηγοfμεvοg πρotπoλoγιoμ6q εiναι 30.ΟΟ0 6ω9 300'000 ευρcil για τη
Mεταπoiηoη, 20.000 6ωq 30Ο.000 ευρril γ1α τoν Τoυριομ6 και 20.Ο00 6ω9 100.Ο00

ευρril για τo Eμπ6ριo -Yπηρεoiεg.

.H πρoθεoμiα ολoκληρωσηq των επενδδoεων εiναι 15 μηνεζ απ6 την ημερoμηνiα
6κδoοηq τηq Aπ6φαoη9'Eνταξηζ για τoυζ κλ6δoυq Mεταπoiηoηζ και Τουριoμof και
12 μηνεg για τo <Eμπ6ριo -Yπηρεoiεq>.

.oι δαπd,νεg πoυ ενιoμ5ονται περιλαμβ6νoυν: Kτiρια- εγκαταοτd,oειq, μη1ανηματα -
εξοπλιoμ6 παραγωγηq, μεταφoρικd, μ6oα, εξοπλιομ6 και εγκαταoτd,οειg πρooταoiαg
περιβdλλoντoζ και εξoικoν6μηoηg εν6ργεια9, δικαιωματα τεχVoγvωoiαg, πιoτoπoiηoη
oυoτημd,των διαo'φ6λιοηq πoι6τηταq, λoγιoμικ6 και υπηρεοiεg, προβολη _

πρoiυθηoη, αμoιβ69 oυμβoιiλων και λειτουργικ6q Δαπd,νεg.

.Η υπoβoλη των αιτηoεων Θα γiνει υπoχρεωτικd με ηλεκτρoνικη διαδικαοiα, μ6oω
τηq ιoτοοελiδαq: ιγr,r.'^νv.epgnΙiyδeiΞ€Ι.

Για περιoo6τερε9 πληρoφορiεq oι εvδιαφερ6μενoι μπoρofν να επικoινωνoriν με τoν

EΦEΠAE και τoυζ εταiρουg του στα τηλ6φωνα 2Ι0 _ 6985210 και τo γραφεio

πληρoφ6ρησηζ τηζ EYΔ EΠAE oτο τηλ. 80111363Ο0 και τουq Yπεr5θυνoυζ για
την Eνημ6ρωση τoυ Κoινoli των Περιφερειων (τα oημεiα και τα oτoι1εiα
επικoινωνiαg 61ουν αναρτηΘεi oτo Διαδiκπlo ωg Παρdρτημα τoυ οδηγοιi τηg

Πρoκηρυξηq).

Aκολoυθoriν πiνακεq με τoν πρoδπολoγιoμ6 τoυ πρoγρd,μματoζ και τα πooooτ&
εvio1υoηg αν& Περιφ6ρεια.

ΠEΡΙΦEΡΕΙEΣ Σ\,},ΙoΛΙK9Ξ rvγι Δημ6oια
Δαπανη σε e,

Aνατoλικ1Mακεδονiα- Θρ6κη 22.50Ο.Ο0Ο

K. Mακεδoνiα 9Ο.000.Ο00



Δ. Mακεδoνiα
'}Ιπειρoq

Στερε& Eλλ*δα
Θεooαλiα
Ι6νια
Δ. Eλλ&δα
Πελοπ6wηoοg
B. Αιγαio
N. Aιγαio
Kρη.η
Aττικη
ΣYNoΛo

Περιφiρειεq

Aν. Mακεδονiα- Θρ&κη
K. Mακεδoνiα
Δ. Mακεδoνiα
'ΙΙπειρoq
Θεooαλiα
Ι6νια
Δ. Eλλιiδα
Πελοπ6wηοog
B. Aιγαiο
Kρητη
Στερε& Ελλ&δα
N. Aιγαio
Aττικη

22'500.00Ο
22.500.0Ο0
18.0ΟΟ.0Ο0

22.500.Ο00
22.5ΟΟ.000
22.500.000
22.5ΟΟ.0ΟΟ

22.500.ΟΟ0
15.Ο00.0ΟΟ

22.50Ο.000
13Ο.500.000
456.000.000

Ποoooτd' Εν[oUυαηq (πλην τηq εν[o7υoηζ των λειτουρyικtbν δαπανtbν)
Δημδαια Επιμoριiyηoη
(Κοινοακιi και Εθνικιj) (%)

Ιδιωnκιj Συμμετο1η (%)

%o ιδιωτικηg
oυμμετo1ηg για
μικρ6q και πoλδ
μικρ6q
επι1ειρηoειq

40
50
50
40
5Ο

50
40
50
50
50
5Ο

50
5Ο

5Ο

40
40
5Ο

40
40
5Ο

40
40
40
40
40
40

60
50
50
60
50
50
6Ο

50
5Ο

50
5Ο

5Ο

5Ο

50
6Ο

6Ο

5Ο

60
60
50
60
60
60
60
60
60

Ε,πioηq μα τιζ ν6εq και υπ6 oιioταση επιχειρηοειq, oε 6λεq τιg Περιφ6ρειεq τηζ

χωραζ, ενιοβονται oι λειτουργικ6q τoυq δαπ6νεq (μ6xρι πoοοοτof 40oΛ τoι
επενδυτικο6 o1εδioυ), με τα ακ6λoυθα ποooοτd,:

Περιφ6ρειεq Δημ6αια Επιxoριiyηoη Ιδιωτικιi Συμμετοxιi (%)



(Κοινοnmi και Ε9νικιfl (%)

o/o ενio1υaηg ^'f-:::n:γ-- 1:1::::, hili;;fr'r*
}:#ffi:a tii"*.i-,'#' t{i::illi Ι:Ιi::""'λ"πεπιχειρησειζ επιχειρησειg 

*rrη*.ρηo.,g
'oλεq οι Περιφ6ρειεq - 25 10Ο 15

Δεiτε τo πληρεg κεiμεvo τηg απoμαγvητoφiυνηοηζ με τιg ερωτηοειq των
δημοoιoγρd,φων εδcΙl


