ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγρίνιο, 15 Ιουνίου 2009
Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στις 27/05/2009 έγινε η
προδηµοσίευση του Προγράµµατος ‘‘Πράσινη Επιχείρηση 2009’’ για την ενίσχυση
δράσεων ενσωµάτωση της Περιβαλλοντικής ∆ιάστασης στη Λειτουργία των
Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ






Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η
µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα.
Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή µεταποιητικά
πρότυπα.
Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες πολύ µικρές,
µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον
τοµέα της µεταποίησης. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να
εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ
αποσβέσεων και φόρων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων
30 εκ.€ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηµατοδοτούνται έργα
συνολικού προϋπολογισµού από 30.000€ έως 200.000€.
Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισµού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των
προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι
αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγµατοποιούνται δύο φορές το έτος: από 02/05 έως 30/06
και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτος.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ
ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως και
20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22-9-2009.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 µήνες µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης.

Προβλέπεται προκαταβολή σε ύψος 35% επί της εγκεκριµένης επιχορήγησης. Η
καταβολή της επιχορήγησης γίνεται µετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου, ή
µετά την υποβολή ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου, αρκεί να έχει υλοποιηθεί το 35% του
έργου.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
(%)
NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
50
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ & ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NOMOΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

60

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
1. ∆απάνες για τη διαµόρφωση κτηρίων και χώρων
2. ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού
εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου.

εξοπλισµού

και

Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για την εγκατάσταση µικρής κλίµακας Α.Π.Ε. δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 75% του προϋπολογισµού του έργου και η παραγωγή ενέργειας
από Α.Π.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% της κατανάλωσης της βιοµηχανικής
µονάδας του αποδέκτη της ενίσχυσης.
3. ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων
4. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού
5. ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων- επαλήθευσης, επικύρωσης
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από
εργαστήρια
6. Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις)
7. Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας
(∆απάνης)

1

∆ιαµόρφωση
χώρων

κτηρίων

2

Προµήθεια µηχανηµάτων
εξοπλισµού

3

Μεταφορικά
επιβατικών)

4

Προµήθεια λογισµικού

µέσα

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό
στον προϋπολογισµό του
έργου
και

25%

και

100%

(πλην

20%
10%

5

∆απάνες
πιστοποίησης,
επαλήθευσης, επικύρωσης
συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
∆απάνες
δοκιµών
και
επαληθεύσεις
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εργαστήρια

6
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τεχνολογίας
επενδύσεις)

7

Αµοιβές συµβούλων

(άυλες

10%

5%
10%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΛΑ∆Η ΤΗΝ 27η ΜΑΪΟΥ 2009.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία
µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του
Ε.Σ.Π.Α. www.espa.gr και του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο
Ενηµέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου
53 & Σµύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ.
26410 74622, Λάµπρος Σαµαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410
74623.

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

