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Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση).
Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον
Α/Α
Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης)
προϋπολογισµό του έργου
1.
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
50%
2.
Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
40 %
3.
Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης
80%
προϊόντων και συσκευασίας
4.
Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
50%
5.
Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής
40 % και µέχρι του ποσού των
Υποστήριξης
50.000,0€
6.
Προστασία ή απόκτηση και χρήση
πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και
50%
µεταφοράς τεχνογνωσίας
7.
Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και
10%
ανθρωπίνων πόρων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισµού, η κατανοµή του προϋπολογισµού έκαστης
πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ)
Τα ανωτέρω ποσοστά, ισχύουν κατά την υποβολή και έγκριση του έργου ενώ κατά
την ολοκλήρωση του έργου ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό.
∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα
µέγιστα επιλέξιµα ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται
ότι ο εκτελέσιµος προϋπολογισµός σε κάθε κατηγορία δαπάνης µπορεί να είναι
µεγαλύτερος µε την προϋπόθεση ότι το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί µε ίδια
κεφάλαια.
Στη συνέχεια αναλύονται οι επιτρεπόµενες δαπάνες για την κάθε κατηγορία, τα
επιλέξιµα κόστη γι αυτές καθώς και οι επιµέρους περιορισµοί.

Πίνακας 2: Ενδεικτική Περιγραφή Επιλέξιµων ∆απανών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 1

«∆απάνες Μηχανολογικού Εξοπλισµού»

Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Περιλαµβάνονται δαπάνες προµήθειας βασικού εξοπλισµού για την
υποστήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισµού της επιχείρησης.
Ο εξοπλισµός µπορεί να περιλαµβάνει:
Α) Μηχανήµατα:
o πακετοποίησης,
o συσκευασίας,
o ετικετοποίησης
o ποιοτικού ελέγχου,
o άλλα µηχανήµατα / εξοπλισµό σχετιζόµενα µε το
τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της
υπηρεσίας.
Β) Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εξοπλισµό
21

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» - Οδηγός Προγράµµατος

Επιλέξιµα
Κόστη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 2

Ανάλυση των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Επιλέξιµα
Κόστη

1. Εξοπλισµός ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισµό φωτογράφησης,
web cameras,κ.λ.π)
2. Συστήµατα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήµατα
παρουσίασης και προβολής προϊόντων.
3. Hλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφεριακά συστήµατα,
δικτιακός εξοπλισµός κτλ µέχρι 10% του Π/Υ του έργου.
Τα επιλέξιµα κόστη περιλαµβάνουν:
• Κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισµού και λειτουργικού
συστήµατος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνεται και
εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του
εξοπλισµού)
• Κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
του παραπάνω εξοπλισµού\
«∆απάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών»
Περιλαµβάνονται δαπάνες που κρίνονται από τις επιχειρήσεις
αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία της προτεινόµενης λύσης και
αφορούν σε ανάπτυξη ή και προµήθεια για:
1. Εφαρµογή λογισµικού CRM
2. Εφαρµογές
ηλεκτρονικού
επιχειρείν
(e-business),
περιλαµβανοµένων των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου
(e-commerce, e-invoicing, e-payment), ηλεκτρονικές αγορές
/ καταστήµατα.
3. Προµήθεια
Αυτόµατων
Συστηµάτων
Σχεδιαστικού
Εξοπλισµού και Λογισµικού (π.χ. CAD και CAM)
4. Εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine
optimization)
5. Λογισµικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back –
up / Data Recovery , script, λογισµικό κρυπτογράφησης ,
λογισµικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
6. Προµήθεια Λογισµικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού
Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής
µε ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής.)
7. ∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και
Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων.
8. Παραµετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση µέχρι το 10%
του συνόλου της αξίας του λογισµικού.
Τα επιλέξιµα κόστη µπορεί να περιλαµβάνουν:
• Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service
Provider) / On – demand Software / software as a Service
(SaaS)
• Κόστη Αδειών χρήσης λογισµικού ή σύµβασης παροχής
υπηρεσιών για µέχρι ένα έτος από το χρόνο προµήθειας.
Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο
τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισµικού ή
υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server,
/CPU κ.τ.λ.
• Βασικά κόστη αρχικής προµήθειας λογισµικού
• Κόστη παραµετροποίησης Λογισµικού / Εφαρµογών που
θα προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή
θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι τη χρονική
λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
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•
•

•
•
•
•
Περιορισµοί

•

•

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 3

Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Κόστος εκπαίδευσης σε συστήµατα / εφαρµογές που θα
προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης
Κόστος συντήρησης του Λογισµικού που θα προµηθευτεί η
επιχείρηση στα πλαίσια της παρούσας δράσης. Το κόστος
αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του
λογισµικού και µέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού
Σχεδίου ενίσχυσης.
Τα κόστη που σχετίζονται µε την παραµετροποίηση,
συντήρηση και εκπαίδευση δεν µπορεί να ξεπεράσουν
αθροιστικά το 10% του κόστους αγοράς του λογισµικού.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε
ιδιοκατασκευή λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που
εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση.
∆εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για
υπάρχον λογισµικό στην επιχείρηση.
Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι
καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος
αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή
του προµηθευτή µαζί µε την απαιτούµενη άδεια χρήσης.
Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει να
εγγράψει το λογισµικό αυτό σε θεωρηµένο από την αρµόδια
∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχου βιβλίου κατά τα
προβλεπόµενα του ΚΒΣ για το είδος της επιχείρησης, και να
διατηρήσει τον εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της
τουλάχιστον επί µια 3ετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού
σχεδίου.
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που
απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες
µετατροπής είναι επιλέξιµες).

«∆απάνες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης
προϊόντων και συσκευασίας »
Οι ∆απάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν τις ακόλουθες
κατηγορίες δαπανών:
1. Σχεδιασµός προϊόντος
2. Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας
3. Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων
4. ∆οκιµές – Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας
προϊόντων
5. Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για
δικαίωµα εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές.
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Επιλέξιµα
Κόστη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 4

Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Τα επιλέξιµα κόστη περιλαµβάνουν:
• Κόστος σχεδιασµού νέων προϊόντων ή επανασχεδιασµού
υφιστάµενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
• Η δαπάνη
«Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας»
περιλαµβάνει κόστη σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού
ετικέτας ή συσκευασίας για την κάλυψη αναγκών νέων
αγορών και σχεδιασµού επίπεδης συσκευασίας για τα
βιοµηχανικά προϊόντα
• Πιστοποίηση
διαχειριστικών
συστηµάτων
από
διαπιστευµένους φορείς για συγκεκριµένα πρότυπα.
• Πιστοποίηση παραγωγής/ παροχής υπηρεσιών ή
συµµόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε
εξειδικευµένα ή τοπικά πρότυπα µε σκοπό το δικαίωµα
εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές.
• ∆οκιµές /επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού από πιστοποιηµένα
εργαστήρια εσωτερικού/ εξωτερικού.
• ∆οκιµές και έλεγχοι υλικών συσκευασίας των προϊόντων σε
πιστοποιηµένα και αναγνωρισµένα εργαστήρια εσωτερικού
–
εξωτερικού
για
εξασφάλιση
πιστοποιητικού
καταλληλότητας
των
χρησιµοποιούµενων
υλικών
συσκευασίας.
Τα ανωτέρω θα είναι επιλέξιµα µόνο εάν καταλήγουν σε λήψη
της ζητούµενης Πιστοποίησης.
«∆απάνες Προβολής σε αγορές στόχους»
Οι δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας συνίστανται σε:
1. Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς ή Επαγγελµατικές Εκθέσεις που
αφορούν το λανσάρισµα νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος
/ υπηρεσίας σε νέες αγορές.
2. Μετακινήσεις που σχετίζονται άµεσα µε εκθέσεις
εξωστρεφούς προσανατολισµού
3. Προβολή προϊόντων µέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση –
Συµµετοχή σε e-marketplace)*
4. Εκδηλώσεις µικρής διάρκειας που πραγµατοποιούνται σε
καταστήµατα του εξωτερικού σε αγορά –στόχο (In-Store
promotion) και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν
ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.*
5. Σχεδιασµός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού*
6. Μελέτη για την ανάπτυξη και δηµιουργία εταιρικής
ταυτότητας.
7. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ*
υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης*
8. ∆απάνες προβολής σε ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής /
επαγγελµατικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα µέσα.*
9. ∆απάνες Επιχειρηµατικών αποστολών υπό την
προϋπόθεση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αποστολής
από θεσµικό / θεσµοθετηµένο φορέα και υπό την αυστηρή
προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης* .
* Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται
για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν
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γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.
Τα επιλέξιµα κόστη των δαπανών περιλαµβάνουν:
• Ενοίκιο περιπτέρου (µέχρι 60 τ.µ.)
• Κατασκευή /∆ιαµόρφωση περιπτέρου (µη µόνιµη κατασκευή),
συµπεριλαµβανοµένου
του
απαιτούµενου
εξοπλισµού
προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.),
ηλεκτρολογικών και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων (µέχρι
280€/τ.µ.).
• Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης
• Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet)
• Πρόσληψη ∆ιερµηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται
• Μεταφορά εκθεµάτων σε ποσότητα ανάλογα µε το µέγεθος του
περιπτέρου
• Μετακίνηση ενός ή δυο ατόµων ανάλογα µε το µέγεθος του
περιπτέρου «(αεροπορ. εισιτήρια οικονοµικής θέσης, εισιτήριο
τρένου και δαπάνη ξενοδοχείου)»
• Ενοικίαση Υλικών για διακόσµηση και για γευσιγνωσία και
Οπτικοακουστικού εξοπλισµού για τις ανάγκες προβολής
(οθόνη plasma, video, T.V.)

Επιλέξιµα
Κόστη

Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 3 περιλαµβάνουν:
• ∆ηµιουργικό σχεδιασµό ξενόγλωσσου µηνύµατος προβολής
προϊόντων
• Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισµούς και ηλεκτρονικές
πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών.
• Ενοικίαση χώρου (market place) σε µεγάλα portal του
εξωτερικού µε µεγάλη επισκεψιµότητα στις αγορές – στόχους ή
σε χώρους επαγγελµατικής ή κοινωνικής δικτύωσης.
Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 4 (υπό την ανωτέρω
προϋπόθεση) περιλαµβάνουν:
• Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας, απαιτούµενου εξοπλισµού και
υλικών διακόσµησης
• Σχεδιασµός και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής
• Αµοιβή εταιρείας δηµοσίων σχέσεων για εξασφάλιση
επισκεπτών
• Σχεδιασµός και αποστολή προσκλήσεων
• ∆απάνες φιλοξενίας προσκεκληµένων (προσφορά εδεσµάτων –
µικροδώρα)
• Αποστολή δειγµάτων για εκδήλωση
• ∆απάνη µετακίνησης ενός ή δυο εκπροσώπων της επιχείρησης
(αεροπορ. εισιτήρια οικονοµικής θέσης, ξενοδοχείο (µέχρι 200€
στο επίπεδο που εγκρίνει η Ε.Ε. σε προγράµµατα για
µετακινήσεις)
Τα επιλέξιµα κόστη των δαπανών 5, 7 και 8 περιλαµβάνουν:
• Ενοίκιο χώρου στο κατάστηµα
• Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (µη µόνιµη
κατασκευή), εφόσον χρειαστεί
• Ενοικίαση εξοπλισµού προβολής
• Αµοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθµό ανάλογο µε το
µέγεθος των καταστηµάτων)
• ∆ειγµατοδιανοµή (κόστος παραγωγής και αποστολής
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Επιλέξιµα
Κόστη

•
•
•
•
•
•
•

δειγµάτων σε ποσότητα που θα τεκµηριώνεται ανάλογα µε το
εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασµό µε το είδος, αριθµό και
επιφάνεια των καταστηµάτων κ.λπ.)
Παραγωγή και διανοµή flyers
Σχετική διαφηµιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστηµάτων ή
και σε άλλο κατάλληλο µέσο.
Μεταφράσεων κειµένων
∆ηµιουργικού Σχεδιασµού
Παραγωγής σχετικού υλικού
∆ηµιουργία ξενόγλωσσου διαφηµιστικού µηνύµατος
Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωµα σε εφηµερίδα –περιοδικό
επαγγελµατικό /καταναλωτικό στην αγορά –στόχο

Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 6 σχετίζονται µε τον ∆ηµιουργικό
σχεδιασµό ή επανασχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας της
επιχείρησης και των εφαρµογών της (σε έντυπο, φάκελο, φόλντερ,
µπλοκ εταιρικής καταχώρισης κ.λπ.) για τις ανάγκες της
προσπάθειας επέκτασης σε νέες αγορές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 5

Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων
δαπανών

Επιλέξιµα
Κόστη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 6

Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων
δαπανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ 7
Ανάλυση
των
επιτρεπόµενων

«∆απάνες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης»
1. Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού
σχεδίου
2. Εκπόνηση µελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk
assessment, marketing plan, feasibility study)
3. Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή και
πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας
4. Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης
νέων αγορών της επιχείρησης
5. Εξειδικευµένες µελέτες διαπιστευµένων ερευνητικών
κέντρων.
• Απαραίτητη η σύµβαση µε κατάθεση στην ∆ΟΥ και η
εγγραφή στα πάγια της επιχείρησης
«∆απάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών,
πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας»
Περιλαµβάνονται κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση,
προστασία, αγορά, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης
τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας, µη κατοχυρωµένων
τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.)
Για την τεκµηρίωση των ενεργειών απαιτούνται:
• Ενέργειες και παραστατικά αγοράς και µεταφοράς
τεχνογνωσίας
• Αναλυτικές συµβάσεις θεωρηµένες στη ∆ΟΥ
• Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε
και τα αποτελέσµατα χρήσης της.
• Άδειες χρήσης
«Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων
πόρων»
Η συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης περιλαµβάνει τη µισθοδοσία
στελέχους/στελεχών marketing για 12 µήνες από την ηµεροµηνία
πρόσληψης µε σκοπό:
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δαπανών

Επιλέξιµα
κόστη Περιορισµοί

•

τον σχεδιασµό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου
ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και
προγράµµατος δράσης για τα επόµενα δυο χρόνια,
• την οργάνωση διαδικασιών για εφαρµογή του σχεδίου από
την επιχείρηση και
• τις πρώτες ενέργειες εφαρµογής του σχεδίου.
Επιδοτούνται δαπάνες µισθοδοσίας για την απασχόληση επί 12 το
πολύ µήνες, από την ηµεροµηνία πρόσληψης.
Για να θεωρηθούν επιλέξιµες οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας, θα
πρέπει αθροιστικά να ισχύουν τα εξής:
•
Οι ετήσιες µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζοµένων µε
επιλέξιµο µισθολογικό κόστος, είναι πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε.
της επιχείρησης του έτους 2010.
•
Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται
στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου υποβολής της πρότασης, σε
συνδυασµό µε το προϋπολογιζόµενο επιλέξιµο κόστος, το οποίο
αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού του σχεδίου.
Το ύψος και η επιλεξιµότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας
τεκµηριώνονται µε τα εξής αναγκαία προς τούτο παραστατικά:
• Έντυπο Ε7
• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας
• Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση
• Αναγγελία πρόσληψης
• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής
Ταυτότητας του εργαζόµενου
• Πτυχίο ή µεταπτυχιακό σχετικό µε το marketing ή Business
Development
• Εργασιακή εµπειρία σε θέση marketing ή Business
Development
Το ανώτατο όριο επιλέξιµων δαπανών αυτής της Κατηγορίας
∆απάνης 7 δεν µπορεί να ξεπερνάει το 10% του συνολικού
προϋπολογισµού της επένδυσης.

Πέρα των επισηµάνσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περιγραφή των
επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών επιπρόσθετα τονίζεται ότι :
• ∆εν είναι επιλέξιµη η υποβολή πρότασης από κοινοπραξία επιχειρήσεων.
• ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται
επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
• Κάθε ενέργεια και δαπάνη θα αξιολογούνται ως προς τη σκοπιµότητά τους σε
σχέση µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους.
τους. Ειδικά για τις δαπάνες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης και τις εν
γένει µελέτες οι αξιολογητές θα αξιολογούν το εύλογο του κόστους βάση συστήµατος
αξιολόγησης.
• Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία
Προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών
πριν την υποβολή της πρότασης όπως π.χ. έκδοση παραστατικών (δελτία
αποστολής, CMR, τιµολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού,
έκδοση αδείας µικρής κλίµακας, κ.λ.π.), µερικής/ολική εξόφληση δαπανών (π.χ.
προκαταβολή) οι εν λόγω δαπάνες όπως και το σύνολο του επιχειρηµατικού
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