ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020
«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και
συστημάτων αυτοματισμού»
Σε καμία περίπτωση το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά ή υπέρκειται της πρόσκλησης και
των κανονισμών στους οποίους αυτή βασίζεται.

1. Ποιοι είναι οι στόχοι της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων
αυτοματισμού» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και
χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο
ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα
αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής διείσδυσης, της
ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων
εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά
ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.
2. Ποιες επενδυτικές δαπάνες είναι επιλέξιμες για τη δράση;
Οι επενδυτικές δαπάνες δύναται να αφορούν σε:
1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
• Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
• Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
• Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
2. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης) και
3. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
3. Σε ποιους απευθύνεται η δράση;
Απευθύνεται σε Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε κάθε
μονάδα, με μια από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στην πρόσκληση, που
ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων:
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•

•

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις
που τηρούν Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο
πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά
βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική
χρήση μέχρι 31/12/2017.

4. Ποια είναι η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχειρήσεων;
Επιχορηγείται το 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων
των υφιστάμενων επιχειρήσεων (Κατηγορία Α) και το 70% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων των νέων επιχειρήσεων (Κατηγορία Β).
5. Ποιοι τομείς είναι επιλέξιμοι για τη δράση;
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγικής
δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII :
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης, ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν ενισχύονται δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) (βλ. Κεφάλαιο 5).
6. Ποια είναι τα ποσοστά ενίσχυσης της δράσης;
Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδυτικές δαπάνες όλων των κατηγοριών είναι 65%
του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70%
για τις νέες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης.
7. Υπάρχει διακριτός προϋπολογισμός ανά επιλέξιμο τομέα της δράσης;
Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000 €.
Σε επίπεδο Κατηγορίας Επιχειρήσεων, το ποσό των 3.400.000 € αφορά
χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 600.000
€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.
Σε σχέση με τις Κατηγορίες Επαγγελματικής Δραστηριότητας η Δημόσια Δαπάνη
της Πρόσκλησης κατανέμεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης (€)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υφιστάμενες
Νέες
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Μεταποίηση (Κλάδοι 10 - 33)
1.445.000
255.000
1
Τουρισμός (Κλάδος 55 - Καταλύματα)
850.000
150.000
2
Λοιπές δραστηριότητες
1.105.000
195.000
Στην περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού μιας κατηγορίας (Επιχειρήσεων
ή/και Επαγγελματικής Δραστηριότητας) είναι δυνατή η μεταφορά του αδιάθετου
προϋπολογισμού σε άλλη κατηγορία, όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση.
8. Ποια είναι τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια προϋπολογισμού ανά Κατηγορία
Επαγγελματικής Δραστηριότητας και ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων;
1

Συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά τα καταλύματα. Οι λοιποί ΚΑΔ του κλάδου 55 εντάσσονται στις «Λοιπές
Δραστηριότητες».
2
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες πλην του Τομέα της Μεταποίησης (κλάδοι 10 έως 33) καθώς και
του κλάδου 55 – Καταλύματα.
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Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού
δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται, ανά κατηγορία κωδικών αριθμών
δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως ορίζονται στο Παράρτημα VIII, εντός των ορίων που
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υφιστάμενες
Νέες επιχειρήσεις
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
επιχειρήσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ελάχιστος Μέγιστος
Ελάχιστος
Μέγιστος
Μεταποίηση (Κλάδοι 10 7.000
200.000
5.000
150.000
33)
Τουρισμός (Κλάδος 55 3.000
80.000
3.000
70.000
Καταλύματα)
Λοιπές δραστηριότητες
3.000
50.000
3.000
40.000
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται σε δύο ή
περισσότερους ΚΑΔ, που εντάσσονται σε διαφορετικές Κατηγορίες Επαγγελματικής
Δραστηριότητας και τους δηλώσει ως ΚΑΔ της επένδυσης, για τον προϋπολογισμό
του επενδυτικού σχεδίου θα ισχύουν τα χαμηλότερα όρια επιχορηγούμενων
δαπανών.
9. Υπάρχουν οδηγίες για την «Εγγραφή Χρήστη» και την «Υποβολή Πρότασης»;
Ναί. Υπάρχει το σχετικό αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στο link: http://stereaellada.gr/wpcontent/uploads/2019/07/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%
82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
10. Είναι επιλέξιμες για τη δράση συστεγασμένες επιχειρήσεις;
Όχι, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα πλήρους διακριτότητας της χρήσης του
εξοπλισμού ή του λογισμικού, που θα περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.
11. Είναι απαραίτητο η επιχείρηση που θα υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση να έχει
έδρα στη Στερεά Ελλάδα;
Όχι. Η απαίτηση της πρόσκλησης αφορά τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραιτήτως εντός των ορίων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για το αν το
επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί στην έδρα ή σε υποκατάστημα της επιχείρησης.
12. Υπάρχει η δυνατότητα το επενδυτικό σχέδιο να αφορά περισσότερους από έναν
τόπους υλοποίησης;
Ναί. Αρκεί όλοι οι τόποι υλοποίησης να βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και στα έντυπα υποβολής πρότασης να δηλώνεται ρητά για κάθε δαπάνη ο
τόπος που θα αφορά.
13. Είναι αναγκασμένη η επιχείρηση που θα υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση να
χρησιμοποιήσει για τις αιτούμενες δαπάνες προμηθευτές από τη Στερεά Ελλάδα;
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Όχι. Δεν υπάρχει κανένας σχετικός περιορισμός.
14. Επιτρέπεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Αν ναι, η ίδρυση θα πρέπει να γίνει
πριν ή μετά την υποβολή της πρότασης;
Επιτρέπεται η δημιουργία υποκαταστήματος, αρκεί η επιχείρηση να πληροί τους
όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και το υποκατάστημα να ιδρυθεί εντός
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ίδρυση δύναται να γίνει πριν ή μετά την
υποβολή της πρότασης.
15. Είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης από επιχείρηση, που θα μεταφέρει την έδρα
της στη Στερεά Ελλάδα πριν την έναρξη της επένδυσης και η οποία πληροί το σύνολο
των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην πρόσκληση;
Ναί, αρκεί το σύνολο των δαπανών να υλοποιηθούν εντός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
16. Επιχείρηση που έχει συσταθεί στις 15/6/2016 και έχει κλείσει μια διαχειριστική
χρήση από 15/06/2016 έως 31/12/2016 (μη πλήρης) και άλλη μία από 1/1/2017 έως
31/12/2017 (πλήρης) εμπίπτει στην κατηγορία επιχειρήσεων Α ή Β;
Η εν λόγω επιχείρηση, έχοντας μια πλήρη κλεισμένη χρήση εντάσσεται στην
κατηγορία επιχειρήσεων Β: «Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή
Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη
διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017».
17. Απαιτείται η επισύναψη στο ΠΣΚΕ προσφορών από προμηθευτές;
Δεν υπάρχει απαίτηση επισύναψης προσφορών από προμηθευτές στο ΠΣΚΕ.
Ωστόσο, στην ενότητα 2 του Εντύπου του Παραρτήματος Ι.2. της πρόσκλησης θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής περιγραφή της δαπάνης για να μπορεί να εξετασθεί η
επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους αυτής.
18. Αγρότης ειδικού καθεστώτος (απαλλαγή βιβλίων) από το 2007 ως και το 2017, ενώ
από το 2017 και μετά έχει μπει σε καθεστώς βιβλίων ως εμπορική επιχείρηση,
θεωρείται υφιστάμενη ή νέα;
Αρχικά θα πρέπει να εξετασθεί η επιλεξιμότητα του/ των ΚΑΔ της επιχείρησης και η
εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων της πρόσκλησης. Δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν τα δικαιολογητικά (Ε3, Φ2 κλπ), που απαιτούνται για να εξετασθεί η
επιχείρηση ως «Υφιστάμενη», θεωρείται «Νέα» χωρίς καμία πλήρη κλεισμένη
χρήση και εμπίπτει στην κατηγορία επιχειρήσεων Β. Επιπλέον, η εν λόγω
επιχείρηση δεν πρέπει να πραγματοποιήσει επένδυση στους τομείς που
εξαιρούνται από τον σχετικό κανονισμό (αλιεία/ υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενής
αγροτική παραγωγή κλπ.)
19. Είναι επιλέξιμες για τη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων
αυτοματισμού» εταιρείες με Νομική μορφή Κοινωνίας Κληρονόμων;
Όχι. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από
τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη
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Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση [ΚΟΙΝΣΕΠ] του
Ν. 4430/2016, όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.
20. Σχετικά με τα μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών αναφέρεται
ότι: «Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους, που
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης». Υποθέτοντας
ότι κάποιος υποβάλει πρόταση στις 15/09/2019, θεωρούνται αποδεκτά τα
ακόλουθα διαστήματα μέσου υπολοίπου: α) από 01/01/2019 έως 30/06/2019, β)
από 14/03/2019 έως 14/09/2019, γ) από 14/03/2019 έως 10/09/2019 και δ) από
01/03/2019 έως 31/08/2019, δεδομένου ότι όλα τα διαστήματα είναι τουλάχιστον 3
μηνών και μικρότερα των 12 μηνών;
Η περίοδος του μέσου υπολοίπου που επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο θα
πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην ημερομηνία υποβολής της
πρότασης αξιολόγησης, ήτοι μέχρι και 15 ημέρες πριν την υποβολή. Κατά συνέπεια
στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο τα διαστήματα β, γ και δ θεωρούνται αποδεκτά.
21. Είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ της
δράσης αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια γεωργικών
προϊόντων;
Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης: «Στην περίπτωση επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή
γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους
επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε
ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των δαπανών και δραστηριοτήτων ή
διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην
λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας».
22. Σχετικά με την πρόσληψη εργαζομένου, τι ειδικότητα μπορεί να έχει ο νέος
εργαζόμενος;
Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με την ειδικότητα. Ωστόσο η απασχόλησή του
θα πρέπει να συνδέεται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να
εξυπηρετεί τους σκοπούς του.
23. Υπάρχει κάποια υποχρέωση να απασχολεί ήδη προσωπικό η επιχείρηση;
Όχι. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση και επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό.
24. Μπορεί να επιχορηγηθεί το μισθολογικό κόστος μιας θέσης απασχόλησης
προκειμένου να μετατραπεί από μερικής σε πλήρους απασχόλησης;
Όχι. Μέσω της δράσης δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης αποκλειστικά νέων
θέσεων απασχόλησης.
25. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια μιας μηχανής μέτρησης συντεταγμένων (Coordinate
Measuring Machine C.M.M) για την αυτοματοποίηση του ελέγχου της παραγωγικής
διαδικασίας; Η μετρητική αυτή μηχανή διαθέτει αισθητήρες λήψης συντεταγμένων
των μετρούμενων σημείων (probes-touch point or scanner) με ηλεκτρονικό σύστημα
διαχείρισης δεδομένων και αυτόματου ελέγχου (controller) και μετρητικό λογισμικό
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για την επικοινωνία της μηχανής με τον χρήστη και για την διαμόρφωση τελικών
μετρητικών αποτελεσμάτων.
Ναι, είναι επιλέξιμη. Γενικά δαπάνες που εντάσσονται στην Κατηγορία Δαπανών 2:
Συστήματα αυτοματισμού (βλ. Ενότητα 6.1 της πρόσκλησης) είναι επιλέξιμες, υπό
την αυστηρή προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής.
26. Είναι επιλέξιμες δαπάνες φύλαξης χώρου (Security) για τον χρόνο του
προγράμματος);
Όχι. Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν εμπίπτει σε καμία από τις επιλέξιμες κατηγορίες
δαπανών της πρόσκλησης.
27. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια κλιματιστικού;
Όχι. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός δεν συνδέεται με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών) δεν θεωρείται επιλέξιμος για τη δράση.
28. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά φωτογραφικής μηχανής για μια επιχείρηση με
δραστηριότητα "Έκδοση Εφημερίδας";
Όχι, διότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν χρειάζεται να διασυνδέεται με ΤΠΕ για
να λειτουργήσει.
29. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά καρδιογράφου για την επιχείρηση ενός γιατρού;
Ομοίως είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά μηχανήματος εκγύμνασης που συνδέεται
με υπολογιστή για ένα γυμναστήριο;
Σύμφωνα με την πρόσκληση η αγορά εξοπλισμού που συνδέεται άμεσα με τις
τεχνολογίες πληροφορικής αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Σε περίπτωση που ο εν
λόγω εξοπλισμός δεν χρειάζεται να διασυνδέεται με ΤΠΕ για να λειτουργήσει,
κρίνεται μη επιλέξιμος.

6

