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ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νέο καθεστώς για την ενίσχυση
πολύ μικρών επιχειρήσεων
2ξ Νέο καθεστώς για την ενίσχυση

πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων σε ό,ιι αφορά την υλοποίηση

επενδυτικών σχεδίων
προβλέπεται με τροπολογία του
υπουργείου Οικονομίας η οποία
κατατέθηκε χθες στη Βουλή Το
συνολικό ύφος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο

επενδυτικό σχέδιο
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό
των 3 εκατ ευρώ

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες
διατάξεις που θα εξειδικευθούν

περαιτέρω κατά την προκήρυξη

του καθεστώτος οι πολύ μικρές

και μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως

του χρόνου συστα
σής τους θα έχουν τη δυνατότητα

να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια σε πολλούς τομείς της οικονομικής

δραστηριότητας και
για το σύνολο της χώρας και θα
ενισχύονται με τη μορφή της φορολογικής

απαλλαγής καθώς και
με κεφαλαιακά κίνητρα ήτοι επιχορηγήσεις

επιδοτήσεις χρηματοδοτικής

μίσθωσης και επιδοτήσεις

μισθολογικού κόστους
προκειμένου να δοθούν κίνητρα
και ώθηση για την ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας Τα ποσοστά

ενίσχυσης θα είναι τα ανώτατα

που ορίζονται στο χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων για
κάθε περιοχή της χώρας ενώ
προβλέπονται αυξημένα ποσοστά

επιχορήγησης σε επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στο άρθρο

12 του νόμου 4399/2016
ΚοινΣεπ κλπ

Το ποσοστό της επιχορήγησης
για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων

ορίζεται στο 70 της ανώτατης

επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης

εξαιρουμένων των επενδυτικών

σχεδίων που υπάγονται

στις διατάξεις του άρθρου
12 για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης

ορίζεται στο 100 Το
ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής

απαλλαγής της επιδότησης

χρηματοδοτικής μίσθωσης
και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης

παρέχεται στο 100 της ανώτατης

επιτρεπόμενης έντασης
ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών

σχεδίων που υπάγονται
στο παρόν καθεστώς

Ταμεία συμμετοχών
Τα ταμεία συμμετοχών μπορούν

να ιδρύουν και να συμμετέχουν
σε άλλα ειδικότερα ταμεία

συμμετοχών εφεξής ταμεία
funds για την επίτευξη επιμέ

fV Το συνολικό
Ιχ^ύφος ενίσχυσης
ανά υποβαλλόμενο
επενδυτικό σχέδιο
δεν μπορεί
να υπερβεί το ποσό
των 3 εκατ ευρώ
fV Το ποσοστό

ενίσχυσπς
τπς φορολογικής
απαλλαγής
τπς επιδότπσπς
χρπματοδοτικής
μίσθωσπς και
τπς επιδότπσπς
του κόστους τπς
δπμιουργούμενπς
απασχόλπσπς
παρέχεται στο 100
τπς ανώτατπς
επιτρεπόμενπς έντασης
ενίσχυσπς για το
σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων
που υπάγονται στο
παρόν καθεστώς

ρους στόχων σε κλαδικό περιφερειακό

ή και εθνικό επίπεδο Τα
ειδικότερα αυτά ταμεία έχουν τη
νομική μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων

επιχειρηματικών συμμετοχών

ή οργανισμών εναλλακτικών
επενδύσεων

Όλα τα ανωτέρω ταμεία θα επιδιώκουν

μόχλευση των κεφαλαίων

τους με περαιτέρω επεν

4

δυτική συμμετοχή με απώτερο
στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα

Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω

ταμείων επιδιώκονται
ενδεικτικά τα εξής

α Η δημιουργία νέων και η
μεγέθυνση

υφισταμένων επιχειρήσεων

ιδίως εκείνων οι οποίες δίνουν

έμφαση στη καινοτομία και
στην απασχόληση έχουν εξαγωγικό

προσανατολισμό και παρουσιάζουν

δυνατότητες περαιτέρω

ανάπτυξης
β Η αναδιάρθρωση βιώσιμων

επιχειρήσεων
γ η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων

για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις

δ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

των επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούν

από 250 έως 500
εργαζόμενους

Επιμελητήρια και ΕΚΤ
Τα κατά τόπους Επιμελητήρια

μπορούν να δημιουργούν Δομές
Στήριξης Επιχειρήσεων ΔΣΕ
Σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη

των επιχειρήσεων μέσω της
ενημέρωσης και διευκόλυνσης
των ενδιαφερομένων για πάσης
φύσεως επιχειρηματικά θέματα
που αφορούν την πραγματοποίηση

και την περαιτέρω ανάπτυξη
των επενδυτικών τους σχεδίων

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ του Εθνικού Ιδρύματος

Ερευνών αναλαμβάνει την ανάπτυξη

της κεντρικής ψηφιακής
πλατφόρμας μέσω της οποίας θα
παρέχονται με οργανωμένο τρόπο
επεξεργασμένη πληροφόρηση
και υπηρεσίες Στο ΕΚΤ δημιουργείται

ΔΣΕ όπου σε συνεργασία
με τις άλλες κατά τόπους ΔΣΕ θα
παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης

στις επιχειρήσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Συστήνεται δίκτυο υποστήριξης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
2>J Μια νέα δομή με σκοπό ιην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργείται με νομοθετική
πρωτοβουλία ίου υπουργείου OiKovopias και AvôniuÇns κάτι το οποίο συζητήθηκε χθεε σε συνάντηση των
θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη δομή

Βάσει ins anôcpaons συστήνεται ένα δίκτυο υποστήριξηε ms επιχειρηματικότηταε στα κατά ranous Επιμελητήρια

ms xcöpas Το δίκτυο θα τελεί υπό την αιγίδα pias επιτεήίικήε δομήε στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι
του υπουργείου OiKovopias και AvâniuÇns ms Κεντριά Evaxsns Επιμελητηρίων Ελλάδθ5 του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσα ms Γενική5 Συνομοσπονδία5 Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδθ5 ΓΣΕΒΕΕ ms
Eflflnvims Συνομοσπονδία5 Εμπορίου και Επιχειρπματικότητα5 ΕΣΕΕ

Η δομή έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό καθώε στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών ms επιχειρηματικήε
ßäons ms xcbpas napéxovTas επεξεργασμένη πληροφορία και εξειδικευμένεε υπηρεσίεε npos us μικρομεσαίεε
επιχειρήσει για την πραγματοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών raus σχεδίων Η πληροφόρηση
θα παρέχεται κεντρικά μέσω ψηφιακή πλατφόρμα5 και συγχρόνου οι άμεσα ενδιαφερόμενεε επιχειρήσει θα
μπορούν να ενημερώνονται και σε τοπικό επίπεδο από σημεία φυσικήε napouoias ms δομή oraus νομού

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσα ΕΚΤ αναλαμβάνει την ανάπτυξη ms κεντρικήε qjncpiams πλατφόρμα μέσω
ms onoias θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο πληροφόρηση και υπηρεσίεε npos us επιχειρήσει
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