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ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ LOGISTICS
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται καθόλη την διάρκεια του έτους.

Α.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

LOGISTICS

1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

Περιγραφή Επενδυτικού σχεδίου
Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόµενων εµπορικών και µεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για την δηµιουργία εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων
Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων
Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες,
δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές
Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου λογισµικού για την δηµιουργία επέκταση ή/και ανάπτυξη
στον χώρο του βιοµηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
¾

Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους Χαλυβουργίας, Συνθετικών Ινών και Ναυπηγικού και ναυπηγοεπισκευαστικού.

2.

Β.

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Α

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣ/ΚΗΣ

Β

ΒΕΠΕ, ΕΠ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΕΠ. ΛΑΓΚΑ∆Α, Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ (∆υτ. Αξιού)

Γ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (Υπ. Απ. 37349/5.11.91)
Ο,ΤΙ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Α, Β, ∆.

∆1

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΖΩΝΗ 20 χλµ ΚΕΝ. & ∆ΥΤ. ΜΑΚ.
Ν. 12ΝΗΣΟΥ (Πλην πόλης Ρόδου)
ΝΗΣΙΑ ΠΕΡ: Κ.ΜΑΚ, ΘΕΣ/ΛΙΑΣ, ΣΤ ΕΛΛ., ΙΟΝΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν.
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ <3.100 κάτοικοι

∆2

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΖΩΝΗ 20 χλµ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ
ΝΗΣΙΑ ΠΕΡ: Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛ/ΗΣΟΥ <3.100 κάτοικοι

∆3

Ν. ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Είδη ενισχύσεων
α. Επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν παροχή
από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του επενδυτικού
σχεδίου. Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
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Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού.
Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
Συνδυασµός των ως άνω ενισχύσεων στα ειδικά καθεστώτα (επιχειρηµατικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθωσης, κ.ά)

(α) Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Περιοχή Α

Περιοχή Β

Περιοχή Γ

Περιοχή ∆1

Περιοχή ∆2

Περιοχή ∆3

30%

30%

35%

35%

40%

40%

Στα παραπάνω ποσοστά, προστίθεται επιπλέον ποσοστό µόνο 5% συνολικά, όταν ισχύουν τα κάτωθι:
¾ Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ).
¾ Ο φορέας είναι νεοϊδρυόµενος.
(β) Φορολογική απαλλαγή
Περιοχή Α

Περιοχή Β

Περιοχή Γ

Περιοχή ∆1

Περιοχή ∆2

Περιοχή ∆3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

γ) Επιχορήγηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης
Περιοχή Α

Περιοχή Β

Περιοχή Γ

Περιοχή ∆1

Περιοχή ∆2

Περιοχή ∆3

35%

35%

40%

40%

45,5%

48,1%

Στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 15%.
¾
¾

Γ.

Για τους παραµεθόριους νοµούς καθώς και για τους νοµούς µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο ή ίσο του 65%
του µέσου όρου της Ε.Ε., του ιδίου έτους 2001, παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης ίσο µε το 15% επί του
κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.
Για νοµούς µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µεγαλύτερο του 65% του µέσου όρου της Ε.Ε., του ιδίου έτους 2001 επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης ίσο µε το 5% επί του κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

1.ΠΑΓΙΑ
¾ Κτιριακές Εγκαταστάσεις
¾ ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
¾ Ειδικές Εγκαταστάσεις
¾ Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισµός
¾ Συστήµατα αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανογράφησης
¾ Μεταφορικά µέσα διακίνησης υλικών
¾ Εισαγωγή περιβαντολλογικά φιλικής τεχνολογίας.
2.ΑΥΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
¾ Μελέτες εφαρµογής τεχνογνωσίας
¾ Μελέτες εγκατάστασης διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
¾ Μελέτες Συµβούλων.
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ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆.

Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων.
Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
Η αγορά γηπέδων, οικοπέδων και αγροτεµαχίων.
Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης.
Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς να
συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο προϊόν ή την µέθοδο παραγωγής µίας υφιστάµενης εγκατάστασης.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Ιδία Συµµετοχή:
Τραπεζικό ∆άνειο:
Επιδότηση:

min 25%
20% - 45%
max 55%

Συνολικά, για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει αθροιστικά σε διάρκεια µιας 5ετίας τα 20.000.000 €.

Ε.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

500.000 €
250.000 €
150.000 €
100.000 €

Ζ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Απασχολεί από 0 έως 10 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της
καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι µικρότερος από 2.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Απασχολεί από 10 έως 50 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της
καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι µικρότερος από 10.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Απασχολεί από 50 έως 250 άτοµα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος είναι
µικρότερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισµός της είναι
µικρότερος από 43.000.000 €. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

Κριτήριο της ανεξαρτησίας: ∆εν συµµετέχει σε αυτήν µια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι µη µικροµεσαία σε ποσοστό που ξεπερνάει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου.
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