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παρατηρητής

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»

Οι προϋποθέσεις ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων
Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εντάσσεται ο Νομός Σερρών
Από τα τέσσερα προγράμματα τα οποία
ανακοινώθηκαν πριν από το Πάσχα από τoν
Υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη,σήμερα θα
παρουσιάσουμε στοιχεία του «Πράσινη Επιχείρηση
2010», βάσει του νέου προδημοσιευμένου
οδηγού του. Το Πρόγραμμα «Πράσινη επιχείρηση
2010» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του
υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 20072013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ).
Γενικός σκοπός του Προγράμματος «Πράσινη
επιχείρηση 2010» είναι η δημιουργία των
προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων
προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία
της παραγωγικής αλυσίδας. Οι υποψήφιοι επενδυτές
θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τα στοιχεία του
προγράμματος, διότι υπάρχουν αρκετές και ουσιαστικές
αλλαγές σε σχέση με το «Πράσινη Επιχείρηση 2009»,
με σημαντικότερες τις αλλαγές (μείωση) των ποσοστών
ενίσχυσης και τον περιορισμό των επιλέξιμων
επιχειρήσεων μόνο σε μικρές και πολύ μικρές, ενώ στην
προηγούμενη προδημοσίευση επιλέξιμες ήταν και οι
μεσαίες.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού, στο
πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση
υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους
τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν
υποστηρικτικά σε αυτές. Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις
ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον
τρεις πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Αναλυτικά:Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται εταιρικές
επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία)
καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β
και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί
τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς ΚΑΔ 2008, που
αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10
- 33), ή σε έναν από τους κωδικούς 82.92 και 96.01 του
τομέα υπηρεσιών, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας
της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Δεν είναι επιλέξιμες εταιρείες με δραστηριότητες που
εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis της Ε.Ε.
Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις franchising,
κοινοπραξίες, καθώς και αστικές μη κερδοσκοπικές
εταιρείες.Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1
σημεία 9, 10 και 11 των κατευθυντήριων γραμμών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02).
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%
του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα και να
διαθέτουν στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας
για τις δραστηριότητές τους ή σχετικό απαλλακτικό
(για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία
τους).

εντάσσονται οι Νομοί Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών,
Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας. Δυτικής Μακεδονίας, που
εντάσσονται οι Νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας,
Καστοριάς. Στερεάς Ελλάδας, που εντάσσονται οι
Νομοί Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας.

Προϋπολογισμός – ενίσχυση
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση
2010» ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000
ευρώ (ελάχιστο όριο) έως 200.000 ευρώ (μέγιστο
όριο). Ας σημειωθεί ότι, με την ολοκλήρωση -και σε κάθε
περίπτωση- το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να
ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος. Τα ποσοστά
ενίσχυσης καθορίζονται από τον τόπο υλοποίησης της
επένδυσης και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Περιοχή Α. Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού,
για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των
Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και των
νησιών των νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή
Β.
Περιοχή Β. Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
για τις περιφέρειες: Θεσσαλίας, που εντάσσονται οι
Νομοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων.
Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσονται οι Νομοί Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου. Κρήτης που εντάσσονται οι Νομοί
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων. Ιονίων
Νήσων, που εντάσσονται οι Νομοί Κερκύρας, Λευκάδος,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου. Κεντρικής Μακεδονίας, που

Περιοχή Γ. Στο 45% του επιλέξιμου εξοπλισμού για τις
περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που
εντάσσονται οι Νομοί Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης,
Εβρου, Δράμας. Ηπείρου, που εντάσσονται οι Νομοί
Αρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων. Βορείου
Αιγαίου, που εντάσσονται οι Νομοί Λέσβου, Χίου,
Σάμου. Πελοποννήσου, που εντάσσονται οι Νομοί
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας.
Δυτικής Ελλάδας, που εντάσσονται οι Νομοί Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.
Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλύπτεται από
την επιχείρηση, ενώ σε περίπτωση δανεισμού, η ιδία
συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% του
υποβαλλόμενου και εγκεκριμένου προϋπολογισμού
.
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται
σε 18 μήνες από την έναρξη του έργου, με δυνατότητα

6μηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου
ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν,
μετά την υπαγωγή τους και για ένα έτος μετά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου
και καταβολής της αποπληρωμής της δημόσιας
χρηματοδότησης, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν
τις θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την
υποβολή της πρότασης.
Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται τον Μάιο του
2010.
Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι επιλέξιμες
ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω
κατηγορίες:
- Διαχείριση / ανακύκλωση / διάθεση αποβλήτων
- Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
- Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών
- Ανάκτηση / εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
- Ενσωμάτωση προτύπων
- Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής
διαδικασίας
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
- Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων. Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου είναι 25%.
- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού. Μέγιστο
επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
100%.
- Στα μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) το μέγιστο
επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου 20%.
- Προμήθεια λογισμικού. Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου είναι 10%.
- Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες
δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια. Σε αυτή την
κατηγορία δαπανών, το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου είναι 10%.
- Αγορά τεχνογνωσίας. Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου 5%.
- Αμοιβές συμβούλων. Σε αυτή την κατηγορία δαπανών
το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του
έργου είναι 10%.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ

