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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Παρεχόμενα Κίνητρα
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και παρέχει τις εξής δυνατότητες ενίσχυσης
(μεμονωμένα ή συνδυαστικά):
Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση μισθολογικού κόστους
Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
Αξιοποίηση ταμείου συμμετοχών

Κατηγορίες ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων
Τα εν δυνάμει ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
Γενική επιχειρηματικότητα
•Δημιουργία νέας μονάδας
•Επέκταση δραστηριοτήτων

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
•Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων
•Αγορά μεταφορικών μέσων

Επενδυτικά σχέδια νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ
•Νέες ΜΜΕ
•Δεν συνδέονται μέσω μετόχων με μεγάλες επιχειρήσεις

Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ
•Δικαιούχοι αποκλειστικά ΜΜΕ
•Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προώθηση καινοτομίας

Συνέργειες και δικτύωσεις
•Αφορούν clusters
•Κοινές δράσεις προς υποστήριξη των clusters

Επιτρεπόμενες ενισχύσεις ανά κατηγορία
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Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων επιχορήγησης σε
επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας


Εξωστρεφείς επιχειρήσεις: ΜΜΕ, οι οποίες αύξησαν το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους,
είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70%
του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου



Καινοτόμες επιχειρήσεις: ΜΜΕ, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των
λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου



Ανεξάρτητες ΜΜΕ, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με
απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς



Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: ΜΜΕ που αύξησαν την απασχόλησή τους σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου



Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί , Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις



Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής,
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους



Επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο
της έκδοσης της απόφασης προκήρυξης, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους



Επενδυτικά Σχέδια σε Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π. (εκτός Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή
επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης



Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές

Ποσοστά ενισχύσεων ανά γεωγραφική περιοχή

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος επενδυτικού σχεδίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ)

Χρηματοδοτούμενα έργα
 Το EFSI είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παρέχει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε χρηματοδότηση υπό τη μορφή δανείου, επικεντρώνοντας σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων, όπως:
Ανάπτυξη υποδομών

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
Τομείς όμως εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 Περίπου το ένα τέταρτο των πόρων του ταμείου θα διοχετευθεί αποκλειστικά σε έργα
στήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και εταιρειών μεσαίας
κεφαλαιοποίησης (εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι οι εταιρείες που απασχολούν
μέχρι 3000 εργαζομένους και δεν είναι ΜΜΕ).

 Το EFSI δεν θα παρέχει επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις.

Κριτήρια επιλογής επενδυτικών έργων
Για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του EFSI, οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει
να περάσουν από τις τυποποιημένες διαδικασίες due diligence της ΕΤΕπ καθώς και από
την αξιολόγηση της Επιτροπής Επενδύσεων του EFSI, η οποία θα αποφασίσει εάν τα
έργα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης της ΕΕ.
Ειδικότερα, οι
περιλαμβάνουν:

συνθήκες

επιλεξιμότητας

των

προς

Να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα
Να ταιριάζουν με τους επιλέξιμους τομείς
Να συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση
Να είναι αρκετά ώριμα για να παρουσιάζουν τραπεζικό ενδιαφέρον
Να είναι κοστολογημένα κατά τρόπο ανάλογο με τον κίνδυνο που επιφέρουν

χρηματοδότηση

έργων

Διαδικασία επιλογής επενδυτικών έργων
Οι ακολουθούμενες διαδικασίες για τη λήψη χρηματοδότησης από το EFSI είναι οι
συνήθεις διαδικασίες δανειοδότησης από την ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα:
 Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, οι αιτήσεις
χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην ΕΤΕπ.

 Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και σε
περιπτώσεις ΜΜΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στους
Οικονομικούς Διαμεσολαβητές (αυτήν τη στιγμή για την Ελλάδα είναι η Εθνική
Τράπεζα και η ProCredit Holding)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ)

Δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης των 2
εναλλακτικών
Στην περίπτωση του Επενδυτικού Νόμου, η συμμετοχή του φορέα στο
κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το
25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική
ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η αξιοποίηση των διατάξεων του EFSI για
την εξασφάλιση του 50% του συνολικού επενδυτικού κόστους. Θα
πρέπει όμως να σημειωθεί πως η κάλυψη του 25% του συνολικού
επενδυτικού κόστους με ίδια κεφάλαια πριμοδοτείται κατά την
αξιολόγηση.

Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες από
Headway
Η Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι ΕΠΕ σε συνεργασία με την Canary
Wharf Value Partners, διαθέτει μακρόχρονη σχετική πείρα και είναι σε θέση να
υποστηρίξει με ολοκληρωμένο τρόπο οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες να περιλαμβάνουν τόσο τον Επενδυτικό Νόμο όσο και
το EFSI (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

Επενδυτικός
Νόμος

• Προετοιμασία του επενδυτικού
σχεδίου – υποβολή του φακέλου
υπαγωγής
• Διαχείριση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

EFSI (Πακέτο
Γιούνκερ)

• Προετοιμασία και υποβολή του
αιτήματος χρηματοδότησης
• Οικονομική διαχείριση και
παρακολούθηση μέχρι την
ολοκλήρωση

