ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 651/2014

1. Μισθωτήρια
Στις περιπτώσεις νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που στο επενδυτικό
τους σχέδιο περιλαμβάνεται ίδρυση νέας εγκατάστασης (π.χ. αποθήκη, υποκατάστημα, κλπ.),
κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης και προκειμένου να είναι εφικτός ο
έλεγχος πληρότητας της πρότασης, να ζητείται η προσκόμιση προσύμφωνου μίσθωσης χώρου
και όχι μισθωτήριο συμβόλαιο. Όσον αφορά τα προσύμφωνα μίσθωσης και αγοράς ακινήτου, θα
πρέπει να μην αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.
Τα μισθωτήρια δύνανται να υποβάλλονται στην ΟΤΔ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο είτε
έπειτα από τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων ή Κατάταξης και πριν την Απόφαση
Ένταξης, είτε πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης στον δικαιούχο (προκαταβολή ή Α δόση
ενίσχυσης).

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που στα σχετικά συμφωνητικά, μισθωτήρια και τα προσύμφωνα
προβλέπεται ότι θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί σε μια δράση, ενώ
σε περίπτωση μη ένταξης παύει η ισχύς τους, τα εν λόγω συμφωνητικά δε συνιστούν ανάληψη
υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση και είναι αποδεκτά.

2. Δάνεια
Για τα δάνεια, κατά τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης και προκειμένου να είναι
εφικτός ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης, να προσκομίζεται προέγκριση ή πρόθεση
χορήγησης δανείου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Eπιπροσθέτως, εγκεκριμένο
δάνειο ή τελική σύμβαση δανείου γίνεται αποδεκτή υπό την αίρεση ότι θα χορηγηθεί μόνο εάν
η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στη δράση. Τέλος, το αναγραφόμενο ποσό της προέγκρισης ή
πρόθεσης χορήγησης δανείου ή ακόμη και η έγκριση δανείου με την αίρεση ότι θα χορηγηθεί
μόνο εάν η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στη δράση, λογίζονται εν προκειμένω ως ίδια κεφαλαία
στα πλαίσια της διασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής και συνεπώς προσμετρούνται στην
κάλυψη του 25/% καθ΄ όμοιο τρόπο με τους ίδιους πόρους (τραπεζικές καταθέσεις).
Οι συμβάσεις δανείων δύνανται να υποβάλλονται στην ΟΤΔ σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο
και πριν την απόφαση ένταξης.

3. Χαρακτήρας κινήτρου
Ορισμός: Οι ενισχύσεις θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει
υποβάλει στο οικείο κράτος μέλος γραπτή αίτηση στήριξης, πριν από την έναρξη των εργασιών
για το έργο ή τη δραστηριότητα.
Θεωρείται ότι ΔΕΝ πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου στις παρακάτω περιπτώσεις:
•

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη υπό ανέγερση κτήριο για επιλέξιμη δραστηριότητα,

•

Όταν μια επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη εργασιών, έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες
προκειμένου να μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές. Προκειμένου να ελεγχθεί ο
χαρακτήρας κινήτρου, κάθε περίπτωση πρότασης χρήζει ξεχωριστής εξέτασης αφού ληφθούν
υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου (χρόνος κτήσης ακινήτου, χρόνος αδράνειας,
χρόνος από την τελευταία εργασία σε υπό ανέγερση ακίνητο, προηγούμενη χρήση, αλλαγή
χρήσης, άδεις λειτουργίας και τυχόν αλλαγές τους, κλπ).
Αναφορικά με τα ερωτήματα που άπτονται των μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή / και της
επαναλειτουργίας αυτών, αυτά πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο ως προς το χαρακτήρα κινήτρου,
αλλά και ως προς το χρονικό διάστημα της παύσης λειτουργίας τους.

4. Αρχική επένδυση
Ορισμός:
α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας
επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής
εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε
προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
ή
β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει
κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν
σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού
•

Δημιουργία νέας εγκατάστασης
Αφορά σε ίδρυση νέας αυτόνομης εγκατάστασης και δεν έχει να κάνει με απλή επέκταση
παραγωγικής δυναμικότητας ή με θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας της
υφιστάμενης εγκατάστασης ή με παραγωγή νέων προϊόντων στην υφιστάμενη
εγκατάσταση.

•

Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης
Αφορά σε επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Κατόπιν της επέκτασης η επιχείρηση είναι σε θέση να παράγει στην εγκατάσταση της
μεγαλύτερη ποσότητα τουλάχιστον ενός προϊόντος από αυτά που ήδη παράγονται στην
εγκατάσταση χωρίς να επέρχεται θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής της διαδικασίας.

•

Διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης
Αφορά σε διαφοροποίηση της εκροής μιας παραγωγικής μονάδας με νέα προϊόντα τα
οποία δεν παράγονταν πριν την υλοποίηση της επένδυσης στην εγκατάσταση της.
Επισημαίνεται ότι το «προϊόν» που οδηγεί στη διαφοροποίηση της παραγωγής δεν ορίζεται
από τον ΣΤΑΚΟΔ στον οποίο κατατάσσεται η σχετική δραστηριότητα παραγωγής του ,
αλλά από το αν παραγόταν στην εγκατάσταση πριν την υλοποίηση της επένδυσης.
Έτσι είναι πιθανό να προκύπτει διαφοροποίηση παραγωγής στην περίπτωση που η
επιχείρηση πριν επένδυση παρήγαγε προϊόντα που εμπίπτουν σε έναν τετραψήφιο

ΣΤΑΚΟΔ και με την υλοποίηση της επένδυσης αποκτά τη δυνατότητα να παράγει για
πρώτη φορά ένα νέο προϊόν, το οποίο εμπίπτει και αυτό στον ίδιο τετραψήφιο ΣΤΑΚΟΔ.
Επίσης , αν η δραστηριότητα για την παραγωγή του νέου προϊόντος εμπίπτει σε
διαφορετικό τετραψήφιο ΣΤΑΚΟΔ από αυτούς που αντιστοιχούσαν στης δραστηριότητες
της εγκατάστασης πριν την υλοποίηση της επένδυσης τότε και στην περίπτωση αυτή η
παραγωγή του νέου προϊόντος θεωρείται διαφοροποίηση της παραγωγής της υφιστάμενης
εγκατάστασης.
•

Θεμελιώδης αλλαγή εξολοκλήρου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
εγκατάστασης
Αφορά σε θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μιας υφιστάμενης
εγκατάστασης μέσα από την εφαρμογή μιας θεμελιώδους καινοτομίας διαδικασίας
(οριζόμενης κατ’ αντιδιαστολή με την υφιστάμενη παραγωγική ρουτίνα της).
Η απλή αντικατάσταση μεμονωμένων παγίων ή/ και άλλων στοιχείων του ενεργητικού,
που δε συνεπάγεται θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της διαδικασίας παραγωγής συνιστά
επένδυση αντικατάστασης και δεν θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση
με το καθεστώς των περιφερειακών ενισχύσεων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αρχικής επένδυσης
Κάθε επένδυση αντιμετωπίζεται ανάλογα αν αφορά σε:
•

Ποιοτικό εκσυγχρονισμό κάθε είδους επιχείρησης παραγωγής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αύξησης μοριοδότησης/ αναβάθμισης
κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών, αστεριών κτλ) που θα επιφέρει θεμελιώδη αλλαγή
εξολοκλήρου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης εγκατάστασης, θα πρέπει να
εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (iv) και να διαπιστώνεται αν πληρούνται
οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών, που εκτός των άλλων υποδεικνύουν το
μέγεθος της επίδρασης της επένδυσης στο ενεργητικό της επιχείρησης συνολικά

•

Αύξηση κλινών τουριστικού καταλύματος και αύξησης τραπεζο-καθισμάτων χώρου
εστίασης θα πρέπει να εξετάζεται για την επέκταση της δυναμικότητας σύμφωνα με τα
οριζόμενα για την επέκταση δυναμικότητας στο σημείο (ii) και επισημαίνεται ότι οι
επιλέξιμες δαπάνες της ενισχυόμενης επένδυσης δεν είναι δυνατό να αφορούν στο
σύνολο της επιχειρηματικής εγκατάστασης, αλλά θα αφορούν μόνο στην απόκτηση
καινούριων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με την επέκταση της δυναμικότητας
(παγίων ή/ και άυλων).

•

Εισαγωγή νέας παρεχόμενης υπηρεσίας σε τουριστικό κατάλυμα ή χώρο εστίασης θα
πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη διαφοροποίηση της παραγωγής στο
σημείο (iii) και θα γίνει αναγωγή των όρων «παραγόμενο προϊόν» και «παραγωγική
διαδικασία» ανάλογα με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών

•

Αύξηση της ιπποδύναμης τους εξοπλισμού και εφόσον αφορά σε απόκτηση καινούριων
στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο επεκτείνεται η δυναμικότητα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (ii)

•

Εισαγωγή νέου ΚΑΔ σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συνεπαγόμενης της προμήθειας
νέου εξοπλισμού για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πρέπει να εξετάζεται
για τη διαφοροποίηση της παραγωγής σε νέα προϊόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

σημείο (iii) με αναγωγή των όρων «παραγόμενο προϊόν» και «παραγωγική διαδικασία»
ανάλογα με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
•

Αύξηση της δυναμικότητας/ εξυπηρέτησης αριθμού πελατών/ παραγωγής νέου
προϊόντος/ παροχή νέας υπηρεσίας/ η ενισχυόμενη επένδυση θα αφορά αποκλειστικά
στην επέκταση της δυναμικότητας ή στη διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας για
νέα προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία (ii) και (iii).Στην
περίπτωση που με την αρχική επένδυση επέρχεται θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της
παραγωγικής διαδικασίας , που συνεπάγεται την αναβάθμιση κατάταξης όπως π.χ.
τουριστικό κατάλυμα τριών αστεριών σε τεσσάρων αστέρων ή κλειδιά ανάλογα, η
ενισχυόμενη επένδυση δύναται να αφορά το σύνολο της επιχειρηματικής εγκατάστασης
και αφορά συνδυαστικά στα εξεταζόμενα σημεία (ii), (iii), (iv).

5. Επιπλέον και συνοπτικά για τον 651/2014
•

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για Α.Π.Ε.

•

Οι γενικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες

•

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προβολής-προώθησης

•

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σύνδεσης με ΟΚΩ

•

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου κατά την
διάρκεια των εργασιών επένδυσης

•

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών αρχίζει με την οριστικοποίηση των αιτήσεων
στήριξης στο Π.Σ.Κ.Ε.

•

Πρέπει να ισχύουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με Μισθωτήρια- ΔάνειαΧαρακτήρας κινήτρου- Αρχική επένδυση

