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« ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»
ΣΤΟΧΟΣ:
Το πρόγραµµα «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Τοπικής Εµβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα»
επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηµατικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και
λειτουργίας οργανωµένων Επιχειρηµατικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών µε βάση τις διατάξεις και ορισµούς του Ν.
3982/2011.
Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία σύγχρονων επιχειρηµατικών-βιοµηχανικών υποδοµών και υποδοµών
logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναµένεται να συµβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονοµίες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραµµα θα απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης επιχειρηµατικών πάρκων. Ο εκάστοτε δυνητικός/οι δικαιούχος/
οι θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
Α) Να είναι νοµικό /α πρόσωπο/α και να αποτελεί/ουν Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ),
σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 45 του ν.3982/11, δηλαδή να αποτελεί νοµικό πρόσωπο που έχει τη µορφή ανώνυµης
εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α’ 37) και αναλαµβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ανάπτυξης
και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηµατικού Πάρκου µέχρι τη µεταβίβασή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3982/11, και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.3982/2011.
Β) Να είναι Μικροµεσαία Επιχείρηση (ΜµΕ).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 40.000.000 €. Η Δηµόσια Δαπάνη (ενδεικτική) εκτιµάται
ότι θα ανέλθει σε 16 εκ. € (ανάλογα µε την περιφερειακή κατανοµή των πάρκων που θα υποστηριχθούν και τα άρθρα
του ΕΚ651/2014 που θα εφαρµοσθούν).
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης αναµένεται να ανέλθει στο 40%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
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Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, µελετών και σχεδίων υποδοµών, πράξεων εφαρµογής (όπου εφαρµόζονται),
Κατασκευή έργων υποδοµής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδοµών και εγκαταστάσεων,
Διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
Δαπάνες για ηλεκτροµηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηµατικών
Πάρκων,
Δαπάνες στον εξοπλισµό ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
Έλεγχος διαχείρισης των υποδοµών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδοµών επικοινωνιών και
πληροφορικής,
Δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των επιχειρηµατικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης µε
δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,
Δαπάνες δηµιουργίας marketplace για προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηµατικού
Πάρκου,
Δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ ,
Δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούµενη ρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
Δαπάνες έργων εξωτερικών υποδοµών και σύνδεσης µε οδικούς και τυχόν σιδηροδροµικούς άξονες και
Δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ κιν. : 6948805455 e-mail : chris@cosmoshellas.com

Θεσσαλονίκη Στραϊτσα 2 Τ.Κ 57001 - 15ο χλµ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών Θέρµη
(Παράδροµος Εθν. Οδού Θεσ/νικης - Ν.Μουδανιών) Τηλ. 2310.909453 Φαξ 2310.909951 email : info@cosmoshellas.com

