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Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
των Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της
“Επιχειρηµατικότητα των Νέων” του Άρθρου 13 (παρ 1α και παρ 2 ) του
Ν. 3908/2011 (ΥΑ 25618/8-6-2011, ΦΕΚ 1384/Β’/16-6-2011),
όσον αφορά στο Στάδιο Αξιολόγησης – Βαθµολόγησης

1. Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η ενηµέρωση και παροχή οδηγιών προς τα µέλη του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για το έργο τους (Αξιολόγηση –
Βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων), όσον αφορά στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, σύµφωνα µε τους γενικούς αλλά και ειδικούς όρους
που προβλέπονται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια.

2. Θεσµικό Πλαίσιο
2.1 Θεσµικό πλαίσιο για το Ειδικό Καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας
των νέων
Α. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΚΑΙ Π∆ 33/2011
Το καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων του ν.3908/2011 είναι ειδικό καθεστώς που
προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόµου αυτού. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 13 (Ειδικά επενδυτικά σχέδια - Καθεστώς ενίσχυσης) παρ. 1 περ. α
(Επιχειρηµατικότητας των Νέων) αναφέρονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του
καθεστώτος:
«Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την
ίδρυση και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα
που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν
αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.»

Επίσης στην παρ. 2 του παραπάνω άρθρου προβλέπεται ότι
«α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση, σε
εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (άρθρο 14), το
ύψος της οποίας, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε
έτος, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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β. Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, µετά την ίδρυσή της,
έτη λειτουργίας της επιχείρησης και µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται
επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό
δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούµενης ενίσχυσης.
γ. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αµοιβές για νοµικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που
πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και
αφορούν:
γα. τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το
επιτόκιο αναφοράς,
γβ. δαπάνες για µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και δαπάνες
χρησιµοποίησης τεχνολογικών υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και
κοινοτική χρηµατοδότηση,
γγ. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),
γδ.

δαπάνες

για

χρηµατοδοτική

µίσθωση

εγκαταστάσεων

και

εξοπλισµού

παραγωγής,
γε. δαπάνες για µισθοδοσία, όπου περιλαµβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους
ενισχύσεις.
δ. Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν µπορούν να υπερβαίνουν:
δα. Στις περιφέρειες του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης της
Ε.Ε. το 35% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία
πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόµενα έτη.
Τα ποσοστά αυτά µπορούν να προσαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου το
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι µικρότερο του 60% του µέσου όρου των 25 κρατών –
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα µικρά νησιά µε πληθυσµό
µικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.
δβ. Στις περιφέρειες του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης της
Ε.Ε. το 25% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία
πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόµενα έτη.
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ε. Οι µικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από µετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν
κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όµορες αγορές.»

Τέλος στην παρ. 6 του άρθρου 13 προβλέπεται ότι:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
προκηρύσσονται Προγράµµατα που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, …
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι παρεχόµενες ενισχύσεις για τα καθεστώτα
αυτά, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούµενων ενισχύσεων, το είδος και τα
ποσοστά των ενισχυόµενων δαπανών, και µπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε σχέση µε τη νοµική µορφή
των

επιχειρήσεων,

το

περιεχόµενο

και

το

ελάχιστο

κόστος

ενισχυόµενου

επενδυτικού σχεδίου, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το χρόνο και τις
υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης
και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»

Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Σε εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. απόφαση 25618/08-06-2011 (ΦΕΚ
1384/τ Β’/16-06-2011), του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(Προκήρυξη Προγράµµατος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς
ενισχύσεων Επιχειρηµατικότητας των Νέων του νόµου 3908/2011, για το έτος 2011), µε
την οποία προκηρύχθηκε το καθεστώς και εξειδικεύθηκαν ο όροι αυτού (στο εξής
Προκήρυξη).

2.2. Θεσµικό πλαίσιο για τη Αξιολόγηση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων
Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Ο επενδυτικός Νόµος 3908/2011, στην παρ. 5 του Άρθρου 11 αυτού περί «∆ιαδικασίας
αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων» προβλέπει ότι η
«διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των
λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» ρυθµίζεται µε «προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας».
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Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης του Νόµου 3908/2011 εκδόθηκε το Π∆33/2011 το
οποίο
-

στην παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού περί «Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων»,
ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

-

στο άρθρο 5 παρ 3, 4 και 5 ορίζει τη διαδικασία ενστάσεων επί των
ανακοινωθέντων στοιχείων βαθµολόγησης και τέλος

-

στο άρθρο 7 παρ 8 προβλέπει την έκδοση Οδηγού Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων από τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ορθή
εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης και την ίση µεταχείριση των φορέων των
επενδυτικών σχεδίων.

Οι παραπάνω διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του
Ν. 3908/2011 παρατίθενται αναλυτικά στο Ο∆ΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και

των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του

ν.3908/2011 (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/Odigos_axiologisis_aitimaton_151111.doc).

Η Προκήρυξη του Ειδικού Καθεστώτος ενισχύσεων Επιχειρηµατικότητα των Νέων δεν
περιλαµβάνει παρελκύσεις, όσον αφορά τις παραπάνω διατάξεις.

3. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου – Οδηγίες Εφαρµογής
3.1 Γενικά - ∆ιαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων υπαγωγής των Ειδικών
Επενδυτικών Σχεδίων “Επιχειρηµατικότητα των νέων” του Άρθρου 13 (παρ 1α
και παρ 2) του Ν. 3908/2011

Τα αιτήµατα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητα
των Νέων του Ν. 3908/2011 υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
(Γ.Ε.Ε.) των αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων - Γενική ∆/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων και του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης - ∆/νση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης (στην
οποία µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης –ΕΜΑ- του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µετά την κατάργηση αυτής).
Κατά την παραλαβή των αιτηµάτων γίνεται ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ τους που αφορά
στην τυπική πληρότητα του υποβαλλόµενου φακέλου (σχετική εγκύκλιος 17992/21-42011 «Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού
Νόµου 3908/2011»).
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Τα αιτήµατα, τα οποία κατά τον ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (µετά και τυχόν προσκόµιση
συµπληρωµατικών

στοιχείων,

σύµφωνα

µε

την

προβλεπόµενη

διαδικασία)

χαρακτηρίζονται ως «πλήρη», προωθούνται στη διαδικασία Αξιολόγησης που διενεργείται
σε δύο στάδια:
Ι Στάδιο ελέγχου νοµιµότητας (ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ)
ΙΙ Στάδιο αξιολόγησης - βαθµολόγησης (ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ).
Το πρώτο στάδιο (ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) διενεργείται από την αρµόδια
Υπηρεσία (Υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτηµα) και αφορά στον έλεγχο των
οριζόµενων από το νόµο αναγκαίων προϋποθέσεων, προκειµένου το επενδυτικό σχέδιο να
προχωρήσει στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ).
Τα επενδυτικά σχέδια που κρίνονται θετικά στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
προωθούνται στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο ανατίθεται σε αξιολογητές από το
οικείο Μητρώο. Σε περίπτωση που κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ το αίτηµα
κριθεί αρνητικά, απορρίπτεται.
Το δεύτερο στάδιο (ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) διενεργείται από δύο αξιολογητές του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν.3908/2011 και αφορά
στον προσδιορισµό του επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του ύψους των
ενισχυόµενων λειτουργικών δαπανών (δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και
δόσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης) καθώς και στην κατάρτιση των πινάκων βιωσιµότητας
και τη βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου µε βάση τα κριτήρια που έχουν ορισθεί στην
Προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Προκήρυξης).
(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf).

Τα δύο στάδια αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου (ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
και ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) διενεργούνται σειριακά µε την υποστήριξη του ΠΣΚΕ-Επ,
µέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική χρέωση των αιτηµάτων στους χειριστές και δίνεται
σε αυτούς πρόσβαση στο ηλεκτρονικά υποβληθέν αίτηµα, καθώς και στο περιβάλλον του
σταδίου αξιολόγησης του σχετικού επενδυτικού σχεδίου που τους ανατίθεται, προκειµένου
να αποτυπώσουν στα σχετικά πεδία τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να
παραγάγουν τις προβλεπόµενες αναφορές.
Παρακάτω εξειδικεύεται το θεσµικό πλαίσιο και δίνονται οδηγίες για το ΣΤΑ∆ΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.
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3.2 Αντικείµενο ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µε ελάχιστο κόστος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 4 παρ 3β της Προκήρυξης (µικρές επιχειρήσεις: 150.000 € και πολύ µικρές
επιχειρήσεις 100.000 €), αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου η επιχείρηση να πάρει τις
ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων.
Οι ενισχύσεις όµως δεν παρέχονται επί των επενδυτικών δαπανών αλλά επί: α) των
δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και β) των µισθωµάτων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τη χρονική περίοδο από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
και µέχρι τη συµπλήρωση πενταετίας από την ηµεροµηνία ίδρυσής της.
Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο και το Π∆ 33/2011, κατά το
ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ αξιολογείται:
-

το επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος της επιλεξιµότητας των
επενδυτικών δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3β της Προκήρυξης, καθώς και
έλεγχος της κατηγοριοποίησης και εκτίµηση του κόστους αυτών).

-

η επιλεξιµότητα και το ύψος των ενισχυόµενων ετήσιων λειτουργικών δαπανών
της επιχείρησης (δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και
δόσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης).

- η βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου, η οποία προϋποθέτει την οικονοµική
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και το διαχωρισµό του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου που αφορά στις βαθµολογούµενες οµάδες δαπανών.
Επιπλέον κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ εξετάζεται η τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων του νόµου, όσον αφορά σε συγκριµένα σηµεία ελέγχου που
σχετίζονται µε το αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ αυτού.
Τέλος, η αξιολόγηση – βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου προϋποθέτει τον έλεγχο
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία δηλώνονται
στο Ερωτηµατολόγιο και τεκµηριώνονται αφενός στην οικονοµοτεχνική µελέτη και
αφετέρου µε τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου.
Τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσµατα εξέτασης του επενδυτικού σχεδίου στο ΣΤΑ∆ΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ και η σχετική τεκµηρίωση καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ-Επ, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό και βάσει αυτών παράγεται από το Σύστηµα η
εκτύπωση της έντυπης Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία υπογράφεται και αποστέλλεται
στην Υπηρεσία.
Η ενέργεια της Αξιολόγησης - Βαθµολόγησης των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων δοµείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα, όπως και η
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αντίστοιχη ενέργεια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων σε εννέα (9) Βήµατα, τα οποία θα
πρέπει να διατρέξει ο αξιολογητής, προκειµένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και στη
συνέχεια να την υποβάλει ηλεκτρονικά και να δηµιουργήσει την έντυπη Έκθεση
Αξιολόγησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ- Επ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Στο Βήµα I γίνεται ο έλεγχος της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του νόµου όσον αφορά συγκριµένα σηµεία
ελέγχου που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Σε κάθε οθόνη επιλέγοντας την
Ερώτηση εµφανίζονται οι σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Στο Βήµα II γίνονται διορθώσεις και συµπληρώσεις των στοιχείων του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ της αίτησης και
ειδικότερα αυτών που αποτελούν αντικείµενο του ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τα πεδία που αφορούν στον ΕΛΕΓΧΟ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ εµφανίζονται µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΣΤΑ∆ΙΟ αυτό και δεν είναι επεξεργάσιµα
για τον Αξιολογητή.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στο Βήµα ΙΙΙ ελέγχεται το επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ελέγχεται η επιλεξιµότητα και
κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών, εισάγονται τα εκτιµώµενα εύλογα κόστη για τις δαπάνες του
επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζονται οι δαπάνες που ανήκουν σε Βαθµολογούµενες Οµάδες) και
διαµορφώνεται το Χρηµατοδοτικό σχήµα αυτού.
Επίσης ελέγχεται η επιλεξιµότητα και κατηγοριοποίηση των ενισχυόµενων ετήσιων λειτουργικών δαπανών της
επιχείρησης, εισάγονται τα εκτιµώµενα εύλογα για αυτές ποσά και υπολογίζεται η χορηγούµενη επ’ αυτών
ενίσχυση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στο Βήµα ΙV παρατίθενται τα πρωτογενή στοιχεία που συµµετέχουν στη βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου
καθώς και η αιτιολόγηση αυτών. Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα στοιχεία τα οποία µετέχουν στη Βαθµολογία
προέρχονται από τα Βήµατα ΙΙ και ΙΙΙ ενώ τα υπόλοιπα καταχωρούνται στο Βήµα αυτό
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ
Στο Βήµα V συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ του επενδυτικού σχεδίου µε
βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα προηγούµενα Βήµατα, αποτυπώνονται τυχόν επισηµάνσεις του
αξιολογητή προς την Υπηρεσία και διαµορφώνεται το τελικό αποτέλεσµα.
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Στο Βήµα VI επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική µορφή τα αρχεία Παραδοχές Προβλέψεων Βιωσιµότητας και Πίνακες
Βιωσιµότητας (Υποχρεωτικά Αρχεία) και τυχόν άλλα αρχεία τα οποία αποτελούν συνηµµένα της ΕΚΘΕΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ
Στο Βήµα VII διενεργείται έλεγχος των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί στα προηγούµενα Βήµατα προκειµένου να
διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή τυχόν παραλείψεις
παράγεται σχετική αναφορά βάσει της οποίας πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα προηγούµενα
βήµατα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Στο Βήµα VIII γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Στο Βήµα IX παράγονται οι εκτυπώσεις που συνιστούν την Έκθεση Αξιολόγησης και η Εκτύπωση της Υπεύθυνης
∆ήλωσης περί µη ύπαρξης κωλύµατος αξιολόγησης του θέµατος

Στο ΠΣΚΕ-Επ υπάρχουν πεδία, στα οποία ο αξιολογητής καταχωρεί τα στοιχεία
αξιολόγησης, πεδία που ανοίγει, προκειµένου να παραθέσει την τεκµηρίωση των
αποτελεσµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (

) καθώς και πεδία µε οδηγίες

συµπλήρωσης επί των οθόνων ή σε ανοιγµένα παράθυρα (

).
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Τα παραπάνω εξειδικεύονται και εφαρµόζονται ως εξής:
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Ο∆ΗΓΟΥ παρατίθενται τα σηµεία ελέγχου τήρησης των
όρων του θεσµικού πλαισίου για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια Επιχειρηµατικότητας των
Νέων του ν.3908/2011, τα οποία πρέπει να εξετασθούν ή να επανεκτιµηθούν κατά το
στάδιο της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνέχεια του ελέγχου του προηγούµενου
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ
ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ).
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ (ΒΗΜΑ I ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ).

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ο αξιολογητής ελέγχει, µε βάση τα στοιχεία της
οικονοµοτεχνικής µελέτης και τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, τα παρακάτω
χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου:
-

Απασχόληση κατά το χρόνο πιστοποίησης της ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατά την περίοδο χορήγησης
της ενίσχυσης.
Οι

ανωτέρω

θέσεις

απασχόλησης

λαµβάνονται

κατά

δήλωση

του

φορέα

(Ερωτηµατολόγιο πεδίο 3.5.1 της αίτησης υπαγωγής).
-

Απασχόληση Πτυχιούχων (Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ) κατά το χρόνο πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
και κατά την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω θέσεις απασχόλησης Πτυχιούχων λαµβάνονται επίσης κατά δήλωση
του φορέα (Ερωτηµατολόγιο πεδίο 3.5.2 της αίτησης υπαγωγής).

-

Παραγόµενα

προϊόντα

ή

Υπηρεσίες

και

δυναµικότητα

µετά

την

ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η

δυναµικότητα

λαµβάνεται

κατά

δήλωση

του

φορέα

στο

υποβληθέν

Ερωτηµατολόγιο (πεδίο 4.2 ή 5.2 για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα τουρισµού).
Για τον προσδιορισµό της παραγωγικής δυναµικότητας που προκύπτει από το
επενδυτικό σχέδιο λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως
αναφέρονται στις σχετικές προσφορές των κατασκευαστών / προµηθευτών
εξοπλισµού.

Στις

περιπτώσεις

επενδυτικών

σχεδίων

που

η

δυναµικότητα
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προσδιορίζεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. ξενοδοχειακές µονάδες)
λαµβάνονται υπόψη τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.
-

Ισχύς κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η ισχύς των εγκαταστάσεων εξετάζεται µόνο για τα επενδυτικά σχέδια στους
κλάδους µεταποίησης και ενέργειας (ΚΑ∆ 2008: 10 -35).
Η ισχύς που προκύπτει από το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνεται σύµφωνα µε τον
υπολογισµό του φορέα, όπως δηλώνεται στο Ερωτηµατολόγιο (πεδίο 4.3) της
αίτησης υπαγωγής. Ο αξιολογητής θα πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει
ασυµβατότητα

µε

την ισχύ που αναφέρεται

στις προσφορές του βασικού

εξοπλισµού του επενδυτικού σχεδίου.
-

Τάξη ή κατηγορία Τουριστικής Μονάδας µετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
Η

τάξη

ή

κατηγορία

Τουριστικής

Μονάδας

αφορά

τα

επενδυτικά

σχέδια

ξενοδοχειακών µονάδων και camping.
Η τάξη ή κατηγορία µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης προκύπτει από την άδεια
του ΕΟΤ, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί και υποβληθεί στο αίτηµα υπαγωγής ή
λαµβάνεται κατά δήλωση του φορέα, όπως αναφέρεται στο Ερωτηµατολόγιο (πεδίο
5.3) της αίτησης υπαγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση ο αξιολογητής ελέγχει ότι δεν
υπάρχει ασυµβατότητα µε τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια και την περιγραφή
στην οικονοµοτεχνική µελέτη.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται από τον
αξιολογητή, αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ στα αντίστοιχα πεδία του ΒΗΜΑΤΟΣ II
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Γ.1 Επιλεξιµότητα και Κατηγοριοποίηση ∆απανών
α) Επιλέξιµες Επενδυτικές ∆απάνες - Κατάταξη σε Κατηγορίες
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 της Προκήρυξης το κόστος του επενδυτικού σχεδίου
διαµορφώνεται ως το άθροισµα των επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες δύνανται να αφορούν:
— Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα
• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή την αγορά κτιριακών
εγκαταστάσεων

και

των

συνδεδεµένων

µε

αυτές

ειδικών

και

βοηθητικών

εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και
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• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
εξοπλισµού,

συµπεριλαµβανοµένων

των

τεχνικών

εγκαταστάσεων

και

των

µεταφορικών µέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας και
εξυπηρετούν τη λειτουργία της,
— Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού
που προκύπτουν από τη µεταφορά τεχνολογίας, µέσω της απόκτησης δικαιωµάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή µη νοµικά κατοχυρωµένων
τεχνικών γνώσεων, και
— Έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, όπως ορίζονται στο
άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξειδίκευση των
ενισχυόµενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β’/20−4−2011),
— Για τον υπολογισµό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιµες θεωρούνται και οι
δαπάνες µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής που αντιστοιχούν στην
περίοδο ενίσχυσης.
Οι επενδυτικές δαπάνες για τα επενδυτικά σχέδια στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα διαχωρίζονται σε
Οµάδες – Κατηγορίες κατά αντιστοιχία των κατηγοριών των γενικών επενδυτικών σχεδίων
της υπ’ αριθµ. 17297/19-4-2011 (ΦΕΚ 653/Β/20-4-2011) Υπουργικής Απόφασης, στις
οποίες

έχει

προστεθεί

και

η

Οµάδα

–

Κατηγορία

∆.

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ )
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (του άρθρου 3 παρ 1β Ν. 3908/2011)
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Β. ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΫΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
∆. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι επενδυτικές δαπάνες κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει του φυσικού αντικειµένου που
αυτές αφορούν και σε συµφωνία και µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ).
Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα 3 του Οδηγού Αξιολόγησης των Γενικών Επενδυτικών
σχεδίων

του

Ν.

3908/2011

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/Odigos_axiologisis_aitimaton_151111.pdf)

δίνονται ενδεικτικές εργασίες καθώς και οι κωδικοί του ΕΓΛΣ που αφορούν στις δαπάνες
κάθε Κατηγορίας.
β) Βαθµολογούµενες Οµάδες Επενδυτικών ∆απανών
Παράλληλα µε την κατηγοριοποίηση των δαπανών γίνεται και ο χαρακτηρισµός αυτών,
όσον αφορά στην ένταξή τους σε βαθµολογούµενες οµάδες.
Οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες βαθµολογούνται µε βάση τη συµµετοχή τους στο
επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τα Κριτήρια Βαθµολόγησης του
ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, όπως ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Προκήρυξης (http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf),
είναι οι εξής:
∆απάνες που αφορούν Εφαρµογή Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

∆είκτες 16
/Κριτήριο γα

∆απάνες που αφορούν εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών και
διαχείριση αποβλήτων.

∆είκτης 18
/Κριτήριο γγ

Καθαρή τεχνολογία θεωρείται µία εναλλακτική τεχνολογία, η οποία χρησιµοποιείται
σε µία παραγωγική διαδικασία, η οποία µειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος
έναντι άλλων συµβατικών τεχνολογιών. Ενδεικτικό παράδειγµα καθαρών
τεχνολογιών είναι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η διαχείριση αποβλήτων αφορά την επεξεργασία αυτών µε σκοπό όχι µόνο τον
καθαρισµό και την απόρριψή τους σε φυσικούς ή τεχνικούς αποδέκτες αλλά την
αξιοποίηση αυτών. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ο καθαρισµός υγρών
λυµάτων και η χρήση αυτών για άρδευση. Επίσης διαχείριση αποβλήτων αποτελεί η
αξιοποίηση αποβλήτων των τυροκοµείων για παραγωγή ζωοτροφών. Αντίθετα µία
µονάδα βιολογικού καθαρισµού, η οποία οδηγεί τα απόβλητα στη θάλασσα δεν
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θεωρείται επένδυση διαχείρισης αποβλήτων.

∆είκτης 24

∆απάνες που αφορούν προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση
ενέργειας και φυσικών πόρων.

/Κριτήριο δγ

Στη βαθµολογούµενη αυτή κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι δαπάνες, οι οποίες
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου µε κύριο σκοπό την
προστασία περιβάλλοντος ή και την εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
Αντίθετα δεν εντάσσονται δαπάνες που πραγµατοποιούνται για άλλο σκοπό
ανεξάρτητα αν συµβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους των παραπλεύρων
αποτελεσµάτων τους. Ως παράδειγµα δαπάνης εξοικονόµησης ενέργειας είναι η
τοποθέτηση συστήµατος ψηφιακών καρτών ενεργοποίησης ηλεκτρικού κυκλώµατος
και κλειδαριών ασφαλείας σε ξενοδοχειακή µονάδα. Αντίθετα η αντικατάσταση ενός
παλαιού µηχανήµατος µε νέο σύγχρονο στα πλαίσια εκσυγχρονισµού µιας µονάδας
δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτή ανεξάρτητα αν το νέο µηχάνηµα προκαλεί
µειωµένη ρύπανση ή / και εξοικονόµηση ενέργειας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο δείκτη 24 δεν λαµβάνονται οι δαπάνες που έχουν
περιληφθεί στο ποσοστό του δείκτη 18 και αντιστρόφως.

γ) Ειδικές Κατηγορίες ∆απανών για επενδυτικά σχέδια
εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων και campings

ολοκληρωµένου

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 43965/30-11-1994 (Φ.Ε.Κ. 922/14-12-1994), ορίζονται επτά (7)
ειδικές κατηγορίες δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον ολοκληρωµένο
εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/210-modernHotels.pdf)

.

Επίσης µε την ΚΥΑ 58692/5-8-1998 (Φ.Ε.Κ. 870/19-8-1998) ορίζονται αντίστοιχα επτά
(7)

ειδικές

κατηγορίες

δαπανών

για

ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό campings

τα

επενδυτικά

σχέδια

που

αφορούν

τον

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos2601/files/208-apofasi_2601_98_4.pdf)

.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών
µονάδων και campings στις διατάξεις του Νόµου είναι να περιλαµβάνουν δαπάνες σε
τέσσερις (4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες.

δ) Αξιολόγηση επιλεξιµότητας και κατηγοριοποίησης δαπανών
Στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ο αξιολογητής ελέγχει τον Πίνακα Ανάλυσης ∆απανών του
αιτήµατος (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ-Επ) και
-

µηδενίζει τυχόν δαπάνες που έχουν συµπεριληφθεί στο κόστος του αιτήµατος ενώ
δεν είναι επιλέξιµες βάσει της Προκήρυξης,

-

ελέγχει την κατανοµή των δαπανών στις επιµέρους Οµάδες Εργασιών και
Κατηγορίες ∆απανών, όπως έχουν δηλωθεί στο αίτηµα και εφόσον απαιτείται,
διορθώνει – επικαιροποιεί την οµαδοποίηση και κατηγοριοποίηση,

-

ελέγχει

τις

δαπάνες

βαθµολογούµενες

που

οµάδες

και

έχουν
εφόσον

χαρακτηρισθεί
απαιτείται,

ως

εντασσόµενες

τροποποιεί

τον

εν

χαρακτηρισµό.
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σε

λόγω

Οι παραπάνω διορθωτικές αλλαγές αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ. (ΒΗΜΑ III ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ).
-

Επίσης, σε περίπτωση επενδύσεων ολοκληρωµένου εκσυγχρονισµού ξενοδοχείων ή
campings, ελέγχει την κατανοµή των δαπανών στις σχετικές ειδικές κατηγορίες
έργων και καταρτίζει το σχετικό πίνακα, τον οποίο επισυνάπτει ως ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΑΡΧΕΙΟ στο ΠΣΚΕ-Επ (ΒΗΜΑ VI ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ).

Υπόδειγµα του παραπάνω πίνακα σε ηλεκτρονική µορφή είναι διαθέσιµο στο ΠΣΚΕ- Επ
(ΒΗΜΑ III ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – Ενότητα 3
Ανάλυση ∆απανών).
Γ.2 Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου – Επιλέξιµο Κόστος
Για την περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και τον έλεγχο του επιλέξιµου κόστους στο
ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ των ειδικών επενδυτικών σχεδίων Επιχειρηµατικότητας Νέων,
ισχύουν οι οδηγίες που αναφέρονται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο του Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ

των

Γενικών

Επενδυτικών

Σχεδίων

και

των

Μεγάλων

Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2011.
Η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου κατά Κατηγορία ∆απανών και το εκτιµώµενο
κόστος για κάθε δαπάνη αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ- Επ. (ΒΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – Ενότητα 3 Ανάλυση ∆απανών).

∆. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Σύµφωνα

µε

το

άρθρο

4,

παρ.

3,

περιπτ.

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf)

(γ)
η

της

Προκήρυξης

χρηµατοδότηση

του

συµβατικού κόστους της επένδυσης πραγµατοποιείται είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε
µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης (δάνειο από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ενίσχυση
µέσω της συµµετοχής σε πρόγραµµα παροχής κρατικών ενισχύσεων κλπ) και στο αίτηµα
υπαγωγής πρέπει να τεκµηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του
κόστους αυτού .
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηµατοδοτηθεί και µε ιδία συµµετοχή κατά τα
οριζόµενα στο νόµο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθµοί στα κριτήρια αξιολόγησης.
Εποµένως το συνολικό χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου αναλύεται στις
παρακάτω πηγές:
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
- Ίδια Συµµετοχή κατά τα οριζόµενα στο νόµο 3908/2011
- Επιχορήγηση του κόστους της συµβατικής επένδυσης λόγω υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων
- Λοιπά Κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του συµβατικού κόστους της επένδυσης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Η ίδια συµµετοχή κατά τα οριζόµενα στο νόµο 3908/2011 διακρίνεται σε:
Α.

Β.

Εταιρικό/Συνεταιριστικό Κεφάλαιο από Κεφάλαια Εσωτερικού
Α.1

Ιδρυτικό Κεφάλαιο για νεοϊδρυόµενες εταιρίες, εφόσον δεν έχει αναλωθεί µέχρι την
ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής προερχόµενο από Κεφάλαια Εσωτερικού

Α.2

Αύξηση µετοχικού/εταιρικού Κεφαλαίου µε Κεφάλαια Εσωτερικού

Α.3

Αύξηση συνεταιριστικού Κεφαλαίου µε Κεφάλαια Εσωτερικού

Εταιρικό/Συνεταιριστικό Κεφάλαιο από Κεφάλαια Εξωτερικού
Β.1

Ιδρυτικό Κεφάλαιο για νεοϊδρυόµενες εταιρίες, εφόσον δεν έχει αναλωθεί µέχρι την
ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής προερχόµενο από Κεφάλαια Εξωτερικού

Β.2

Αύξηση µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου µε Κεφάλαια Εξωτερικού

Β.3

Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου µε Κεφάλαια Εξωτερικού

Γ.

Ίδιο κεφάλαιο ατοµικής επιχείρησης από Κεφάλαια Εσωτερικού

∆.

Ίδιο κεφάλαιο ατοµικής επιχείρησης από Κεφάλαια Εξωτερικού

Το ποσό και η διάρθρωση της Ιδίας Συµµετοχής, όπως διαµορφώνεται από τον
αξιολογητή, αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ. (ΒΗΜΑ IΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ).
Η Επιχορήγηση του κόστους της συµβατικής επένδυσης αναφέρεται σε επιχορήγηση του
επενδυτικού σχεδίου από άλλο καθεστώς Επενδυτικών Ενισχύσεων, καθώς σύµφωνα µε το
άρθρο 1, παρ. 4 της Προκήρυξης οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων έχουν τη δυνατότητα ένταξης του
υποβαλλόµενου επενδυτικού σχεδίου ή τµήµατος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς
όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του νόµου 3908/2011, µε την προϋπόθεση της µη
ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιµων δαπανών.
Η επιχορήγηση προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ποσοστό ενίσχυσης του κόστους της
συµβατικής επένδυσης που προβλέπεται στο αίτηµα υπαγωγής (Ερωτηµατολόγιο πεδίο
3.8.3 Χρηµατοδοτικό Σχήµα). Ο αξιολογητής θα πρέπει να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει
ασυµβατότητα του δηλωθέντος ποσού/ποσοστού επιχορήγησης µε τα στοιχεία που
αναφέρονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και στα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
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σχετικά µε την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου από άλλο καθεστώς. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να προβεί στην απαιτούµενη διευκρίνιση και διόρθωση.
Το ποσό επιχορήγησης της συµβατικής επένδυσης, όπως διαµορφώνεται από τον
αξιολογητή, αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ. (ΒΗΜΑ IΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ).

Τα Λοιπά Κεφάλαια µπορεί να αφορούν σε:
Α.

Τραπεζικό δάνειο µε κρατική ενίσχυση για τη χρηµατοδότηση του συµβατικού κόστους της
επένδυσης

Β.

Τραπεζικό δάνειο χωρίς κρατική ενίσχυση για τη χρηµατοδότηση του συµβατικού κόστους της
επένδυσης

Γ.

Άλλα κεφάλαια
Γ.1

Εξωτερικές Πηγές Χρηµατοδότησης (εκτός των Τραπεζικών ∆ανείων)

Γ.2

Ίδια Κεφάλαια (εκτός αυτών που καταβάλλονται µε τη µορφή Ίδιας Συµµετοχής κατά τα
οριζόµενα στο νόµο 3908/2011)

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 της Προκήρυξης ως ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου και η νόµιµη
λειτουργία του και εποµένως δεν απαιτείται η πλήρης εξόφληση των πραγµατοποιηθεισών
δαπανών. Ως εκ τούτου στην κατηγορία «Γ. Άλλα Κεφάλαια», µπορεί να περιλαµβάνονται
και κεφάλαια τα οποία θα εισρεύσουν στην επιχείρηση µετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης και θα χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση του κόστους αυτής, όπως π.χ.
µελλοντικά κέρδη κατά την περίοδο λειτουργίας.
Το ποσό και η διάρθρωση των Άλλων Κεφαλαίων όπως διαµορφώνεται από τον
αξιολογητή, αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ-Επ. (ΒΗΜΑ IΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ).

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Ε.1 Ενισχυόµενες Ετήσιες Λειτουργικές ∆απάνες
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Προκήρυξης οι ενισχύσεις που παρέχονται στις µικρές και τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας
των Νέων, αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:
Α. ∆απάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και
ειδικότερα:
α) αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, µέχρι
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό

17
Ο∆ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων
στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της “Επιχειρηµατικότητα των Νέων” του Άρθρου 13 (παρ 1α και παρ 2 ) του Ν. 3908/2011 - ΕΚ∆ΟΣΗ 1
Γενική ∆/ση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3β της Προκήρυξης, και έως του ποσού των τριάντα
χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
β) τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο
αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ)

µίσθωση

εγκαταστάσεων

και

εξοπλισµού

παραγωγής

και

χρησιµοποίηση

τεχνολογικών υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση
(όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτοµίας
κλπ),
δ) ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους
προς το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών
φόρων), όπως δηµοτικά τέλη κλπ,
ε) µισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας, όπου περιλαµβάνονται και οι
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί
άλλου είδους ενισχύσεις.

Β. ∆απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής:
Οι

καταβαλλόµενες

δόσεις

χρηµατοδοτικής

µίσθωσης

κτιριακών

και

λοιπών

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.

Οι δαπάνες της προηγουµένης παραγράφου πρέπει αποδεδειγµένα να πραγµατοποιούνται
µέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και µετά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στην αρµόδια υπηρεσία.
Στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ο αξιολογητής ελέγχει τον Πίνακα Ανάλυσης Λειτουργικών
∆απανών του αιτήµατος (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ-Επ) και:
-

µηδενίζει τυχόν λειτουργικές δαπάνες που έχουν συµπεριληφθεί στην πρόταση του
φορέα ενώ δεν είναι ενισχυόµενες βάσει της Προκήρυξης,

-

ελέγχει εάν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ενίσχυση των εν λόγω
λειτουργικών δαπανών από άλλο καθεστώς. ∆απάνες που ενισχύονται από άλλο
καθεστώς δεν λαµβάνονται υπόψη (µηδενίζονται),

-

ελέγχει την κατανοµή των δαπανών στις επιµέρους Κατηγορίες ∆απανών, όπως
έχουν δηλωθεί στο αίτηµα και εφόσον απαιτείται διορθώνει/επικαιροποιεί την
κατηγοριοποίηση αυτών,

-

αποτυπώνει επαρκώς την περιγραφή του αντικειµένου και την αξιολογική εκτίµηση
για το κατ’ έτος ύψος κάθε λειτουργικής δαπάνης του Πίνακα Ανάλυσης
Λειτουργικών ∆απανών.
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Σηµειώνεται ότι:
- Οι αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου µέχρι του ποσού των
30.000 ευρώ (σχετικός έλεγχος γίνεται και από ΠΣΚΕ-Επ).

-

Για τον υπολογισµό των τόκων εξωτερικής χρηµατοδότησης λαµβάνεται το επιτόκιο
που αναφέρεται στο αίτηµα του φορέα, εφόσον δεν υπερβαίνει το «επιτόκιο
αναφοράς» όπως υπολογίζεται για το τρέχον χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 2008/C 14/02 «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αναθεώρηση της
µεθόδου

καθορισµού

των

επιτοκίων

αναφοράς

και

προεξόφλησης».

http://www.ependyseis.gr/sub/kratikes/files/epitokia.pdf

Για τον προσδιορισµό του «επιτοκίου αναφοράς» λαµβάνεται το βασικό επιτόκιο της
τελευταίας περιόδου που έχει ορισθεί για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσαυξηµένο κατά περιθώριο που προσδιορίζεται µε βάση την πιστοληπτική
ικανότητα του φορέα και τις παρεχόµενες εξασφαλίσεις.
Τα επικαιροποιηµένα βασικά επιτόκια που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µπορούν να βρεθούν στο link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Για την περίοδο από 1-12-2012 έως 31-12-12 το βασικό επιτόκιο για την Ελλάδα
ανέρχεται σε 0,76%.
∆εδοµένου ότι στο καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων υπάγονται µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις που είναι στη φάση εκκίνησης, για τον καθορισµό του
επιτοκίου αναφοράς κατά την αξιολόγηση των αιτηµάτων, θεωρείται προσαύξηση του
βασικού επιτοκίου κατά 6,5% (περιθώριο 650 µονάδες βάσης) στην περίπτωση των
µεσοπροθέσµων δανείων για κεφαλαιακή επένδυση και 10% (περιθώριο 1000
µονάδες βάσης) στην περίπτωση βραχυπροθέσµων δανείων για κεφάλαιο κίνησης.
Ως εκ τούτου κατά την αξιολόγηση των αιτηµάτων υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, για την περίοδο από 1-12-2012 έως 31-12-12 το
επιτόκιο για τον υπολογισµό των τόκων εξωτερικής χρηµατοδότησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το επιτόκιο αναφορά 7,26% για τα επενδυτικά δάνεια και 10,76% για τα
δάνεια κεφαλαίου κίνησης

- Για τον προσδιορισµό των δαπανών µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
παραγωγής και χρησιµοποίησης τεχνολογικών υποδοµών λαµβάνονται υπόψη
σχετικές συµβάσεις εφόσον έχουν υποβληθεί, καθώς και συγκριτικές τιµές της
αγοράς.
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- Για τον προσδιορισµό των δαπανών ενέργειας, ύδρευσης και θέρµανσης θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη οι εύλογες αναλώσεις για τη λειτουργία της επένδυσης και οι
τρέχουσες τιµές µονάδας. Στις ενισχυόµενες δαπάνες µπορούν να περιλαµβάνονται
επίσης διοικητικές επιβαρύνσεις και φόροι προς το δηµόσιο και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα (εκτός ΦΠΑ και εταιρικών φόρων), εφόσον έχουν περιγραφεί και
τεκµηριωθεί επαρκώς.

- Για το προσδιορισµό των δαπανών µισθοδοσίας λαµβάνεται υπόψη ο προβλεπόµενος
αριθµός εργαζοµένων κατ’ έτος και οι εύλογες αµοιβές βάσει των στοιχείων της
αγοράς (στις εν λόγω δαπάνες συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης).

- Οι δαπάνες των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης προσδιορίζονται σύµφωνα µε το
σχετικό σχέδιο σύµβασης.
Η περιγραφή των ενισχυόµενων λειτουργικών δαπανών και το εκτιµώµενο κόστος για
κάθε δαπάνη αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ-Επ (ΒΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – Ενότητα 6 Λειτουργικές ∆απάνες).

Ε.2 Είδη Ενισχύσεων
Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηµατικότητας των Νέων παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων:
α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού
για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και
β. Ενίσχυση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των
εκάστοτε καταβαλλόµενων δόσεων, αφαιρουµένου του ποσού του Φ.Π.Α.

Ε.3 Ύψος ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών
α. Συνολική Χορηγούµενη ενίσχυση
Σύµφωνα µε την Προκήρυξη (άρθρο 3 παρ. 2) τίθενται οι παρακάτω περιορισµοί ως προς
το ανώτατα ποσά της χορηγούµενης ενίσχυσης:
Α. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης (δηλαδή της ενίσχυσης επί του τύπου δαπανών Α.
∆απάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία) δεν δύναται να υπερβαίνει
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το

εκατό

τοις

εκατό

(100%)

του

κόστους

του

επενδυτικού

σχεδίου,

µη

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Β. Το ύψος της επιχορήγησης (δηλαδή της ενίσχυσης επί του τύπου δαπανών Α. ∆απάνες
που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία) ανέρχεται µέχρι το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της Προκήρυξης.
Γ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού παραγωγής (περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 2 της Προκήρυξης) το ποσό
της συνολικής ενίσχυσης (δηλαδή της ενίσχυσης επί του τύπου δαπανών Α. ∆απάνες που
αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία και Β. ∆απάνες ∆όσεων Χρηµατοδοτικής
Μίσθωσης) ανέρχεται µέχρι το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ.
Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισµούς, η συνολική χορηγούµενη ενίσχυση
υπολογίζεται ως εξής:
α) Υπολογίζεται κατ’ έτος το σύνολο των ενισχυόµενων δαπανών για τους δύο Τύπους
αυτών: Α. ∆απάνες Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας και Β. ∆απάνες ∆όσεων
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης.

β) Υπολογίζεται κατ’ έτος το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε αυτές βάσει των
ποσοστών ενίσχυσης που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 της Προκήρυξης (τα ποσοστά
ενίσχυσης εξαρτώνται από τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης και το έτος λειτουργίας
από την ίδρυση της εταιρείας).

γ) Λαµβάνεται το άθροισµα των ενισχύσεων όλων των ετών για τον Τύπο ∆απανών Α.
∆απάνες Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας. Σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το
ποσό των 500.000 € ή το κόστος της Συµβατικής Επένδυσης, λαµβάνεται το µικρότερο εξ
αυτών.
Το υπολογιζόµενο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης αφορά τη χορηγούµενη Επιχορήγηση
(δηλαδή τη Χορηγούµενη Ενίσχυση για τον Τύπο ∆απανών Α)

δ) Στο ανωτέρω ποσό (Χορηγούµενη Ενίσχυση για τον Τύπο ∆απανών Α) προστίθεται το
άθροισµα όλων των

ετών για την Ενίσχυση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (ήτοι

η

Χορηγούµενη Ενίσχυση για τον Τύπο ∆απανών Β).

Το υπολογιζόµενο κατά τα ανωτέρω συνολικό ποσό και µέχρι του ποσού του
1.000.000 ευρώ αφορά τη συνολική Χορηγούµενη Ενίσχυση.
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Το

συνολικά

ποσά

των

ενισχυόµενων

λειτουργικών

δαπανών

και

η

αντίστοιχη

χορηγούµενη συνολική ενίσχυση (Επιχορήγηση και Ενίσχυση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης)
υπολογίζονται στο ΠΣΚΕ (ΒΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ – Ενότητα 7 Ποσά Λειτουργικών ∆απανών / Ενισχύσεων).

β. Υπολογισµός χορηγούµενου ποσού ενίσχυσης κατά έτος
Προκειµένου να καταρτισθούν οι Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας, ο αξιολογητής
πρέπει να υπολογίσει το χορηγούµενο κατ’ έτος ποσό ενίσχυσης λαµβάνοντας υπόψη τους
ακόλουθους περιορισµούς που τίθενται από το νόµο 3908/2011 (άρθρο 13, παράγραφος
2) και την Προκήρυξη:
i.

Μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ο φορέας δύναται να αιτηθεί
προκαταβολή ύψους έως το 30% της εγκριθείσας επιχορήγησης, η οποία θα
αποτελεί µέρος της συνολικά καταβαλλόµενης ενίσχυσης.

ii.

Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µετά την παρέλευση 1 έτους
από

την

ηµεροµηνία

έκδοσης

της

απόφασης

υπαγωγής

και

εφόσον

έχει

πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του επενδυτικού σχεδίου, µε βάση το κόστος
αυτού (δηλαδή να έχει τιµολογηθεί – χωρίς απαραίτητα να έχει εξοφληθεί - το
50% τουλάχιστον του εγκεκριµένου κόστους της επένδυσης).
iii.

Το παρεχόµενο ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της
συνολικής

ενίσχυσης

πριν

την

έκδοση

της

απόφασης

ολοκλήρωσης

του

επενδυτικού σχεδίου.
iv.

Το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου
της χορηγούµενης ενίσχυσης όπως έχει προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω.

v.

Η Ενίσχυση παρέχεται µε την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης µετά τη λήξη
εκάστου

οικονοµικού

πραγµατοποιήθηκαν

έτους

κατά

τη

και

υπολογίζεται

διάρκεια

αυτού

βάσει

των

δαπανών

λαµβανοµένων

υπόψη

που
τυχόν

υπολοίπων που µεταφέρονται από προηγούµενα έτη .

Ο αξιολογητής για τον υπολογισµό των ποσών ενίσχυσης που θα λαµβάνει η επιχείρηση
ετησίως εφαρµοζόµενων των παραπάνω περιορισµών και ειδικότερα των σηµείων i, ii και
iii, θα λαµβάνει υπόψη το σχετικό προγραµµατισµό του φορέα, όπως αποτυπώνεται στην
οικονοµοτεχνική µελέτη και τους Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας του αιτήµατος.

Επισηµαίνεται

ότι

λόγω

των

ανωτέρω

περιορισµών

το

άθροισµα

των

χορηγούµενων ποσών ενίσχυσης κατ’ έτος µπορεί να υπολείπεται της αρχικά
υπολογισθείσας συνολικής χορηγούµενης ενίσχυσης.
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Τα

υπολογιζόµενα

για

κάθε

έτος

ποσά

ενίσχυσης

(επιχορήγηση

και

ενίσχυση

χρηµατοδοτικής µίσθωσης) παρατίθενται στους Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας και
ειδικότερα στον Πίνακα ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.

Σχετικά παραδείγµατα του τρόπου υπολογισµού της συνολικής χορηγούµενης ενίσχυσης,
καθώς και του υπολογισµού της κατ’ έτος χορηγούµενης ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
του συγκεκριµένου καθεστώτος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόµου
στο πεδίο «ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ» του Νέου Επενδυτικού Νόµου 3908/2011

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm)

.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Η βαθµολογία της Β Οµάδας Κριτηρίων (Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας του
επενδυτικού σχεδίου και του επενδυτικού φορέα) προϋποθέτει την κατάρτιση των
Πινάκων Προβλέψεων Βιωσιµότητας.
Για τους εν λόγω πίνακες υπάρχει σχετικό υπόδειγµα στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού
Νόµου σε αρχείο excel.
(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/Πίνακες_Προβλέψεων_Βιωσιµότητας_Φορέα_της_Επιχειρηµατικότητας_των_Νέ
ων.xls)

Οι προβλέψεις βιωσιµότητας αφορούν την πρώτη δεκαετία λειτουργίας µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης και γίνονται σε σταθερές τιµές του χρόνου αξιολόγησης.
Ο επενδυτής στην οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει τους Πίνακες Προβλέψεων
Βιωσιµότητας και παραδοχές κατάρτισης αυτών.
Ο αξιολογητής για την κατά τα ανωτέρω οικονοµική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
λαµβάνει υπόψη:
-

τα στοιχεία της οικονοµοτεχνικής µελέτης και των δικαιολογητικών του φακέλου
που συνδέονται µε τις παραδοχές κατάρτισης των προβλέψεων βιωσιµότητας της
επένδυσης

(η

δυναµικότητα,

οι

αναλώσεις –

αποδόσεις

ή

λοιπά

τεχνικά

χαρακτηριστικά βάσει σχεδιασµού και προδιαγραφών του εξοπλισµού, συµβάσεις
διάθεσης προϊόντων κλπ),
-

τις τιµές της αγοράς για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα παραγόµενα
προϊόντα και υπηρεσίες,

-

τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα του
επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, τα στοιχεία που
αναφέρει ο φορέας στην οικονοµοτεχνική του µελέτη, καθώς και στοιχεία που
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αντλεί ο αξιολογητής από άλλες διαθέσιµες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, δηµοσιευµένες
µελέτες, δηµοσιευµένες ετήσιες εκθέσεις εταιρειών του κλάδου κλπ).
Επισηµαίνεται ότι στο Πίνακα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ µεταφέρονται τα ποσά
ενίσχυσης που θα λάβει η επιχείρηση από το πρώτο έτος λειτουργίας µετά την
ολοκλήρωση

της

επένδυσης

και

µετέπειτα

(στα

Λογαριασµό

Εκµετάλλευσης

δεν

συµµετέχουν τα ποσά ενίσχυσης που θα λάβει η επιχείρηση κατά το χρόνο υλοποίησης της
επένδυσης και µέχρι το έτος ολοκλήρωσης αυτής)
Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού
λαµβάνονται υπόψη:
α) η πληρότητα του νοµού βάσει στοιχείων ΕΣΥΕ - ΕΟΤ των τελευταίων τριών (3) ετών,
α1) ο διαχωρισµός εντός ή εκτός της πόλης,
α2) η πληρότητα βάσει των µηνών λειτουργίας των αντιστοίχων ξενοδοχειακών
µονάδων της περιοχής,
β) οι τιµές διανυκτέρευσης ανά κλίνη καθώς και των επισιτιστικών αντίστοιχης κατηγορίας
ξενοδοχειακών µονάδων, όπως αυτές δηλώθηκαν στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο.

Οι Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιµότητας (ηλεκτρονικά αρχεία excel), όπως διαµορφώνονται
από τον αξιολογητή, καθώς και οι παραδοχές βάσει των οποίων καταρτίσθηκαν αυτοί
(αρχείο word), επισυνάπτονται στο ΠΣΚΕ-Επ (BHMA VI ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ).

Ζ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Τα

στοιχεία

αξιολόγησης

του

επενδυτικού

σχεδίου

αποτυπώνονται

στα

κριτήρια

βαθµολόγησης αυτού, τα οποία προβλέπονται στο Παράρτηµα 2 της Προκήρυξης.
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf

Τα κριτήρια βαθµολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις (4) Οµάδες:
Οµάδα Κριτηρίων

Όρια
Βαθµολογίας

Οµάδα α

Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα

0 - 20

Οµάδα β

Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του
επενδυτικού φορέα.

0 - 20

Οµάδα γ

Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0 - 30

Οµάδα δ

Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή
ανάπτυξη

0 - 30

Σύνολο

0 - 100
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Η συνολική βαθµολογία προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών των τεσσάρων
οµάδων. Το σύνολο των βαθµών των κριτηρίων ανέρχεται στους 100 βαθµούς και το
ελάχιστο αποδεκτό όριο-βάση ορίζεται στους 40 βαθµούς (άρθρο 5, παρ. 3 της
Προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Προκήρυξης παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι επιµέρους δείκτες
βαθµολογίας αυτών µε τις σχετικές κλίµακες βαθµολογίας και οδηγίες.

Η Βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το ΠΣΚΕ-Επ. στο ΒΗΜΑ IV
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, µε βάση τα πρωτογενή στοιχεία που καταχωρούνται στο Βήµα αυτό ή σε
προηγούµενα Βήµατα. Ο αξιολογητής οφείλει να παραθέτει στα σχετικά πεδία αναλυτική
τεκµηρίωση των στοιχείων αυτών. (Τα στοιχεία και η τεκµηρίωσή τους αποτυπώνονται
στην εκτύπωση της ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ που παράγεται από το Σύστηµα και
αποτελεί τµήµα της Έκθεσης Αξιολόγησης).

3.3 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Η

διαδικασία

Αξιολόγησης

των

επενδυτικών

σχεδίων

στο

ειδικό

καθεστώς

της

Επιχειρηµατικότητας των Νέων είναι η αναφερόµενη στο αντίστοιχο κεφάλαιο του
Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και
των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2011 (Κεφάλαιο 2.3) µε τις εξής
προθεσµίες ως προς τις ενέργειες των αξιολογητών.


Αποδοχή ανάθεσης

Έκαστος αξιολογητής εγγεγραµµένος στο ΕΜΠΑ οφείλει να παρακολουθεί στο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο και στο ΠΣΚΕ–Επ για τυχόν επενδυτικά σχέδια που του ανατίθενται προς
αξιολόγηση και εντός προθεσµίας δύο ηµερών (48 ωρών) από την ανάθεση, να απαντά
κατά τα αναφερόµενα στην Ανάθεση Αιτηµάτων του προαναφερόµενου Ο∆ΗΓΟΥ περί
αποδοχής αυτής.
Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω προθεσµίας,
αφαιρείται από αυτόν η ανάθεση και ο εν λόγω αξιολογητής αποκλείεται από το Μητρώο
(ΕΜΠΑ) για χρονική περίοδο ενός εξαµήνου.


Ηλεκτρονική Υποβολή Αξιολόγησης

Ο αξιολογητής οφείλει να ολοκληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά την Αξιολόγησή του για
το επενδυτικό σχέδιο στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων εντός
επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών (σε 24ωρη βάση) από το χρόνο αποδοχής της
ανάθεσης.
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Με την έναρξη του τελευταίου 24ώρου ο αξιολογητής ειδοποιείται στο ηλεκτρονικό του
ταχυδροµείο για τον υπολειπόµενο χρόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της
αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που η αξιολόγηση δεν υποβληθεί εντός της παραπάνω προθεσµίας, η
ανάθεση αφαιρείται από τον αξιολογητή, ο οποίος παύει να έχει πρόσβαση στη σχετική
ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται αµοιβή στον αξιολογητή, ο οποίος
επιπροσθέτως διαγράφεται από το ΕΜΠΑ.


Αποστολή της έντυπης Έκθεσης Αξιολόγησης

Η έντυπη Έκθεση Αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου στο ειδικό καθεστώς
Επιχειρηµατικότητας των Νέων, συνοδευόµενη από την προβλεπόµενη Υπεύθυνη
∆ήλωση, αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία επί αποδείξει εντός των δύο (2)
επόµενων εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας, δεν καταβάλλεται αµοιβή στον
αξιολογητή, ο οποίος επιπροσθέτως διαγράφεται από το ΕΜΠΑ.

3.4 ∆ιευκρινίσεις– Συµπληρωµατικά Στοιχεία κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την επικοινωνία των Αξιολογητών µε την αρµόδια Υπηρεσία και τυχόν ερωτήµατα και
διευκρινίσεις που απαιτούνται από το φορέα σχετικά µε το επενδυτικό σχέδιο και
αναφύονται εκ µέρους των αξιολογητών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ισχύουν οι
οδηγίες που δίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ο∆ΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
του ν 3908/2011 (Κεφάλαιο 2.4).
Σηµειώνεται ότι στο Π∆ 33/2011, άρθρο 7 παρ. 9, υπάρχει ρητή απαγόρευση για
«οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλους αξιολογητές, µε τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου ή µε υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας. …… Η παράβαση της
απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του αξιολογητή από το
Μητρώο».

3.5 Εξέταση ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης
Για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ισχύουν
όσο αναφέρονται στην Εγκύκλιο αριθ.49126/15-11-2011 Γεν. ∆/νσης Ι.Ε. Εγκύκλιο, η
οποία περιλαµβάνεται στον Ο∆ΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών
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Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2001
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).

3.6 Κώδικας ∆εοντολογίας Αξιολογητών
Επισηµαίνεται ότι οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων του ειδικού καθεστώτος της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους και να εφαρµόζουν
τον

ΚΩ∆ΙΚΑ

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

που

περιλαµβάνεται

στον

Ο∆ΗΓΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των
Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν 3908/2001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).

Ο Γενικός Γραµµατέας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Π. Σελέκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Απάντηση

Σηµεία Ελέγχου
1.
1.1

2.
2.1

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Νοµιµότητα ∆ικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και τη
σχετική κανονιστική απόφαση.

∆εν πληρείται η προϋπόθεση

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στο ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Εγκυκλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Πληρείται η προϋπόθεση /

(Ν. 3908/2011 Άρθρο 2 παρ. 3 ζα)

Πληρείται η προϋπόθεση /

Μη ενισχυόµενοι τοµείς και κλάδοι
Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά ξενοδοχειακή µονάδα, αυτή
εµπίπτει στις περιπτώσεις που ενισχύονται από το Νόµο 3908/2011

∆εν πληρείται η προϋπόθεση /
∆εν έχει εφαρµογή

3.
3.1

3.2

3.3

Προϋποθέσεις για τα Χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου
Το επενδυτικό σχέδιο εµπίπτει στις Περιφερειακές Ενισχύσεις, ήτοι αφορά
δηµιουργία νέας µονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας µονάδας είτε τη
διαφοροποίηση της παραγωγής µίας µονάδας προς νέα πρόσθετα
προϊόντα είτε τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία
υπάρχουσας µονάδας (αρχική επένδυση όπως αυτή ορίζεται στο ΓΑΚ και
τον Νόµο)
Το εκτιµώµενο από τον αξιολογητή επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού
σχεδίου υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος ανάλογα µε το µέγεθος της
επιχείρησης.
Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό
ξενοδοχειακής µονάδας ή µονάδας camping, οι προτεινόµενες δαπάνες
καλύπτουν τουλάχιστον τέσσερις από τις επτά ειδικές κατηγορίες που
ορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ

Πληρείται η προϋπόθεση /
∆εν πληρείται η προϋπόθεση /

Πληρείται η προϋπόθεση /

Προκήρυξη άρθρι 1 παρ 1β
Αξιολογείται µε βάση τα στοιχεία περιγραφής του επενδυτικού
σχεδίου που περιλαµβάνονται στην οικονοµοτεχνική µελέτη και τα
συνοδευτικά αυτής Παραρτήµατα και δικαιολογητικά.

(ΥΑ 25618 (ΦΕΚ 1384/16.06.2011), Άρθρο 4, Παραγρ. 3β)

∆εν πληρείται η προϋπόθεση

Εκσυγχρονισµός Ξενοδοχειακών Μονάδων ΚΥΑ 43965/30-11-1994
(Φ.Ε.Κ. 922/14-12-1994)
Πληρείται η προϋπόθεση /
∆εν πληρείται η προϋπόθεση /
∆εν έχει εφαρµογή

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/210-

modernHotels.pdf

Εκσυγχρονισµός Μονάδων Campings ΚΥΑ 58692/5-8-1998 (Φ.Ε.Κ.
870/19-8-1998)

(http://www.ependyseis.gr/sub/nomos2601/files/208-

apofasi_2601_98_4.pdf)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά το ΣΤΑ∆ΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ελέγχεται αν τα παρακάτω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο και τη σχετική κανονιστική
απόφαση προκειµένου να δοθεί απάντηση στο σχετικό Σηµείου Ελέγχου (1.1) του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το σηµείο ελέγχου 1.1 απαντάται αρνητικά σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά
τεκµηρίωσης κόστους που αφορούν βασικό τµήµα του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες που υπερβαίνουν
το 10% του επιλέξιµου κόστους).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Το σηµείο ελέγχου 1.1 απαντάται αρνητικά σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι
προδήλως ελλιπή ώστε να µην καθίσταται δυνατή η βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ήδη µισθωµένες εγκαταστάσεις ελέγχεται η
υποβληθείσα σύµβαση µίσθωσης και ειδικότερα οι όροι αυτής όσον αφορά τις απαιτήσεις της επένδυσης
(δυνατότητα χρήσης προκειµένου να υλοποιηθεί το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο).
• Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν άλλες
εγκαταστάσεις της επιχείρησης (νέο για την επιχείρηση χώρο), ελέγχονται τα υποβληθέντα
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ
δικαιολογητικά (τίτλοι κυριότητας και πράξη µεταγραφής του προτεινόµενου ακινήτου).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ Ή ΣΕ
• Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις που ο φορέας προτίθεται να
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ (ΓΗΠΕ∆Ο Ή ΑΚΙΝΗΤΟ)
αγοράσει ή να µισθώσει, ελέγχεται η δήλωση του ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δηµόσιου φορέα) στην οποία
πρέπει να αναφέρεται η πρόθεση πώλησης ή µίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης µε αναφορά στους
όρους αυτής.
• Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτοµίας ελέγχεται το συµβόλαιο αγοράς ή η
βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου για το
σκοπό της επένδυσης.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Ελέγχεται ότι η δήλωση του Πωλητή περιλαµβάνει α) τις κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το
∆ΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΗ
κτήριο ή τον εξοπλισµό της παραγωγικής µονάδας, β) η προέλευση του εξοπλισµού και
Γ) ότι η τιµή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία.
Ελέγχεται ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο εκτιµητή ή από επίσηµο φορέα (π.χ. Τεχνικό
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ
Επιµελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστηµιακό ίδρυµα) και ότι σε αυτό πιστοποιείται ότι η τιµή αγοράς του
ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟΥ)
ακινήτου (κτηρίου) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύµφωνη µε την
πολεοδοµική και λοιπή νοµοθεσία.
Ελέγχεται ότι η Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης έχει εκδοθεί από επίσηµο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιµελητήριο
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
της Ελλάδος, πανεπιστηµιακό ίδρυµα) στην οποία πιστοποιείται η καλή κατάσταση του εξοπλισµού και η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση µε το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η
συµφωνία αυτού µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
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