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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αποβλήτων» - Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολών
Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων,
προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να
εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.
Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη
της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές
πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η
προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας,
η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής
εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Προϋπολογισμός της Δράσης: 40 εκατ. ευρώ
Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:
· Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά
βιβλία (Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις
· Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ'
κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία
επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει
τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί, εφόσον εγκριθεί η
πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
- Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση,
τηρουμένων των ορίων του ΓΑΚ. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της
παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
- Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
- Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής
συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
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Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ
επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει
να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
- Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
- Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.
- Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού
σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.
- Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επενδυτικού
σχεδίου.
- Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.
- Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.
- Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 'Εργο τουλάχιστον ίσο με το
30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής
του.
Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής
Από 07/09/2020 και ώρα 17.00 έως 06/11/2020 και ώρα 17.00.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ
Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
Επικοινωνία – Πληροφορίες
Ερωτήματα επί της Πρόσκλησης μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@gge.gr Και στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:
Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από
τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ. Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο
με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ., Εmail: infoepan@mou.gr . Ιστοσελίδες:
www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr .
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