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« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»
ΣΤΟΧΟΣ:
Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάµενες Μικροµεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των
εννέα τοµέων προτεραιότητας του Προγράµµατος (Αγροδιατροφή-ΒιοµηχανίαΤροφίµων, Τουρισµός, Πολιτιστικές & Δηµιουργικές
Βιοµηχανίες, Υλικά-Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) µε
πυρήνα την µεταποιητική δραστηριότητα.
Αφορά τη χρηµατοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών µε τη µορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων
µεταξύ επιχειρήσεων και περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
•

ανάπτυξη τελικών ή ενδιάµεσων νέων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων / υπηρεσιών, µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την
τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασµό προς το περιβάλλον- µεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρµογή πρωτοτύπων /
καινοτοµικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.

•

κατοχύρωση και προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.

•

ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών και σύνταξη τεχνικών φακέλων και προδιαγραφών.

•

πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών µε βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών

•

ανάπτυξη υποδοµών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις επιταγές της Ψηφιακής Βιοµηχανίας και του νέου
παραγωγικού προτύπου.

•

προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτοµίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014)

•

προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιµοι Δικαιούχοι είναι οµάδες τουλάχιστον πέντε υφιστάµενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜµΕ σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό ορισµό)
µε κάθετες, συµπληρωµατικές, ή/και οµοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήµατος µε ένα κοινά
αποδεκτό µεταξύ τους σύµφωνο συνεργασίας (ΜοU), όπως θα ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράµµατος. Επίσης, σε κάθε συνεργατικό
σχήµα µπορεί να συµµετέχει και µία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει εντοπισµένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα
µπορεί να είναι και συνδεδεµένη µε επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο σχήµα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:
Το προτεινόµενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυµαίνεται από 1.000.000,00 € έως 4.000.000,00
€ κλιµακούµενο ανάλογα µε την συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας - επενδυτικό σχέδιο.
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης Δηµόσιας Χρηµατοδότησης θα διαµορφώνεται ανάλογα µε τα επιτρεπόµενα ανά Περιφέρεια όρια και τις
επιλογές προτεραιότητας που θα τεθούν.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιµες δαπάνες των ενισχυόµενων επιχειρηµατικών συνεργατικών σχεδίων θα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη δραστηριότητα και
τη στόχευση των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχήµα και περιλαµβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν στις ακόλουθες
ενέργειες:
•

Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραµµών παραγωγής.- Προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού & εργαστηριακού
εξοπλισµού εφόσον συνδέεται µε το συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο.

•

Στοχευµένες κτιριακές παρεµβάσεις, εφόσον συνδέονται µε το συνολικό επιχειρηµατικό σχέδιο.

•

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτοµιών (τεχνολογικών και µη τεχνολογικών) στην παραγωγική
διαδικασία.

•

Κατοχύρωση και προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.

•

Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

•

Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών µε βάση ειδικές
απαιτήσεις διεθνών αγορών και κανονισµών, πιστοποίηση.

•

Ανάπτυξη και εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων & εφαρµογών.

•

Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισµού των επιχειρήσεων (προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών των
επιχειρήσεων, συµµετοχή σε εκθέσεις, στοχευµένες ενέργειες προώθησης - επέκτασης σε νέες αγορές, κλπ.).

•

Συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος (όπως συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οργανωτικής και
επιχειρησιακής λειτουργίας, µεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης νέων τεχνικών marketing, καθώς
και συµβουλές για αγορά, προστασία και εµπόριο δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και συµφωνίες για
άδειες εκµετάλλευσης).

•

Εξειδικευµένες λειτουργικές δαπάνες ανάλογα µε τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κοινού επιχειρηµατικού σχεδίου.

•

Δαπάνες οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτοµίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014).

•

Εκπαίδευση Προσωπικού σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος (Αξιοποίηση Ρήτρας Ευελιξίας -χρηµατοδότηση δράσεων τύπου ΕΚΤ).

•

Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ κιν. : 6948805455 e-mail : chris@cosmoshellas.com
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