Ενημερωτικό Σημείωμα
1. Νέος Επενδυτικός Νόμος

Κατηγορίες
Επενδύσεων
του νέου
Επενδυτικού
Νόμου
Κατηγορία

Αφορά

Προβλέπει

Ποσά
ενισχύσεων

Γενικά
Καθεστώτα
Γενική
Κάθε επιχειρηματία
Επιχειρηματικότητα

Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες
έως και 10 χρόνια, μέχρι
το
100%
του
ανώτατου
επιτρεπόμενου
ύψους
ενίσχυσης
Επενδυτές με σχέδια που ‘Ολα τα είδη των ενισχύσεων.
καλύπτουν τοπικές ανάγκες Το ποσοστό επιχορήγησης και
ή
αξιοποιούν
τοπικά επιδότησης
leasing
μπορεί
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. να φτάσει μέχρι και το 70%
του ανώτατου επιτρεπόμενου
ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες
επιχειρήσεις, το παραπάνω
ποσοστό προσαυξάνεται κατά
10%.

1 δις ευρώ
φοροαπαλλαγές

Περιφερειακή
Συνοχή

500 εκατ. ευρώ
επιχορήγηση
και επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

200 εκατ. ευρώ
φοροαπαλλαγές

Τεχνολογική
Ανάπτυξη

Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν
να επενδύσουν στην καινοτομία
και
να
εκσυγχρονίσουν
τεχνολογικά την επιχείρηση
τους, με επενδυτικά σχέδια
συνολικά του κλάδου της
μεταποίησης
καθώς
και
επιλεγμένες
δραστηριότητες
από τους κλάδους :
α)
παροχής
νερού
–
επεξεργασίας
λυμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων και
δραστηριοτήτων εξυγίανσης,
β)
ενημέρωσης
και
επικοινωνίας,
γ)επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων.

Όλα τα είδη των ενισχύσεων.
Το ποσοστό επιχορήγησης και
επιδότησης
leasing
μπορεί
να φτάσει μέχρι και το 80%
του ανώτατου επιτρεπόμενου
ύψους ενίσχυσης.

100 εκατ. ευρώ
επιχορήγηση
και επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης και

40 εκατ. ευρώ
φοροαπαλλαγές

Ειδικά
Καθεστώτα
Νεανική
Επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 Ενίσχυση για το σύνολο
Επιχειρηματικότητα ετών.
σχεδόν των δαπανών (και των
λειτουργικών) για 5 χρόνια
από την έναρξη λειτουργίας. Η
συνολική ενίσχυση μπορεί να
φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ
Μεγάλα
Επενδυτές με σχέδια ύψους Όλα τα είδη των ενισχύσεων
Επενδυτικά Σχέδια τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.
μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το
ύψος της ενίσχυσης μειώνεται
όσο αυξάνει το ύψος της
επένδυσης. Η επιχορήγησηεπιδότηση δεν μπορεί να
ξεπερνά το 60% της συνολικής
ενίσχυσης.
Ολοκληρωμένα
Επιχειρηματίες
με
σχέδια Φοροαπαλλαγές μέχρι το 100%
Πολυετή
υλοποίησης
ολοκληρωμένων του ανώτατου επιτρεπόμενου
Επενδυτικά Σχέδια πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων ύψους ενίσχυσης.
επιχειρήσεων, για τις οποίες
έχει παρέλθει τουλάχιστον
πενταετία από τη σύστασή
τους, άνω των 2.000.000 ευρώ.
Στόχος είναι ο τεχνολογικός,
διοικητικός,
οργανωτικός,
και
επιχειρησιακός
εκσυγχρονισμός.

150 εκατ. ευρώ
επιχορήγηση
και επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης.
1 δις ευρώ
φοροαπαλλαγές

Σχέδια Συνέργειας Επιχειρηματικά
σχήματα Δυνατότητα
παροχής
και
Δικτύωσης συνέργειας και δικτύωσης 10 είδους ενίσχυσης
(Clustering)
τουλάχιστον επιχειρήσεων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα,
υπό μορφή κοινοπραξίας

κάθε 50 εκατ. ευρώ
επιχορήγηση
και επιδότηση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης

Η κατανομή των ενισχύσεων στην κατηγορία της Περιφερειακής
Συνοχής

ΑΜΘ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ
ΤΩΝ 3 ΕΚ
ΕΥΡΩ
ΓΔΙΕ, ΕΜΑ
25

Επικράτεια

Φορολογική
απαλλαγή

10
15

37
15
23
17
10
25
15
20
25
15
10
13
250

6
9
7
4
10
6
8
10
6
4
5
100

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙ
ΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3
ΕΚ ΕΥΡΩ
ΔΙΣΑ
25
37
15
23
17
10
25
15
20
25
15
10
13
250

Φορολογική
απαλλαγή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ

10
15
6
9
7
4
10
6
8
10
6
4
5
100

Φορο
Απα

50
74
30
46
34
20
50
30
40
50
30
20
26
500

Είδη Ενισχύσεων
Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού
ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω
χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Είδη Ενισχύσεων του νέου
Επενδυτικού Νόμου
Φορολογική απαλλαγή

Απαλλαγή έως και 10 χρόνια από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών,
τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία,
από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό
της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο
αποθεματικό.

Επιχορήγηση

Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την
κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου.
Επιδότηση
χρηματοδοτικής Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων
μίσθωσης (leasing)
χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση
νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
Ευνοϊκά δάνεια μέσω του Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί
ΕΤΕΑΝ
με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις
τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στις κατηγορίες
των επενδυτικών σχεδίων των Γενικών Καθεστώτων

- Κατηγορίες Γενικής Επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Συνοχής
Υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εκτός από τις
εξαιρέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου.
- Κατηγορία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται:
α. Στον κλάδο της μεταποίησης
Βιομηχανία Τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

β. Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων
και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.
Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων
Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας
Έκδοση λογισμικού - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
- Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

Διαδικασία
υποβολής,
αξιολόγησης
και ελέγχου
των
επενδυτικών
σχεδίων
Υποβολή

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr,
www.investingreece.gov.gr)
Ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και
των απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εκτυπώνει την αίτηση.
Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και
των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες
λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή
στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Προέλεγχος

Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και
εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη.
Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

Αξιολόγηση

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία
συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές.
Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά
την πορεία της αίτησής του.

Αποτελέσματα

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων
με τη βαθμολογία τους.
Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες.
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Σε έξι μήνες
ολοκληρώ
νεται όλη η
διαδικασία!

Ενημερωτικό Σημείωμα
Προκήρυξη Ταμείου Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια
κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο
διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα
χορηγήσουν δάνεια με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6
Δράσεις.
Ποιες δράσεις περιλαμβάνει:
Α. Δράση Γενικής Επιχειρηματικότητας
Β. Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών
Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας - Δικτύωσης
Γ. Δράση Επιχειρηματικότητας των Νέων
Δ. Δράση Εξωστρέφειας
Ε. Δράση Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων
Υποδομ, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
ΣΤ. Δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων , Ποτών
Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. €, ενώ η
συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται
σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκατ. € του «Ταμείου
Επιχειρηματικότητας», θα συνεπενδυθούν άλλα 800 εκατ. € από τις τράπεζες αντίστοιχα. Οι
πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης θα ανέλθουν συνολικά στο 1,2 δις €.
Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην
πρότασή τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα
δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%,
το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα. Η διάρκεια των δανείων θα είναι
μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με
σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού
του σχεδίου.
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Κατηγορία
Δράσης

Επενδύσεις
νόμου
3908/2011,
ΦΕΚ Α
8/01.02.2011
Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή
Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή
Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια Δικτύωση
Επιχειρηματικότητα των Νέων
Εξωστρέφεια
Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση,
Διαχείριση Απορριμάτων, Πράσινες
Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
Καινοτόμα Μεταποίηση, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Τρόφιμα , Ποτά
Συνολικοί Πόροι Συνεπένδυσης:

Γενική Επιχειρηματικότητα

Περιγραφή των Στοχευμένων Δράσεων, στις
οποίες θα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια

150.000.000

50.000-500.000
1.200.000.000

150.000.000

90.000.000
210.000.000

300.000.000

300.000.000

Πόροι ( €)
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
για συνεπένδυση

50.000-500.000

30.000-300.000
50.000-500.000

50.000-800.000

50.000-800.000

Ύψος δανείου (€)
Ελάχιστο-μέγιστο

2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΣ

Σημειώνεται ότι η παρακάτω κατανομή είναι δεσμευτική
Α/Α.

Ενισχυόμενη
Περιφέρεια

1.

Κεντρική Μακεδονία

2.

Δυτική Μακεδονία

3.

Αττική

4.

Στερεά Ελλάδα

5.

Νότιο Αιγαίο

6.

Ανατολική
Μακεδονία, Θράκη,
Θεσσαλία,
Ήπειρος,
Ιόνια Νησιά,
Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη

Ποσό σε €

Ποσοστό (%)
66.849.403
10.139.041

166.898.854
15.662.130

16,7124%

2,5348%
41,7247%
3,9155%

9.877.859

2,4695%

130.572.713

32,6432%

Ποιες Επιχειρήσεις αφορά
Οι επιλεγμένες τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν πριν την δανειοδότηση ότι οι εν
δυνάμει δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες επιχειρήσεις
είναι:
•

Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως
στην Ελλάδα,

•

Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την
εκταμίευση του δανείου).
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα
προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση
άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση
του δανείου).

•
•
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