ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες ή για τις οποίες :
1. Εκκρεμεί εναντίον τους εντολή ανακτήσεως ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και
ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
2. Έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΤΕΑΝ και των, υπό διαχείρισή της, Ταμείων,
που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).
3. Επιχειρήσεις του κλάδου οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό
τρίτων εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση
οχημάτων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών.
4. Έχουν υποστεί κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017) όπως ισχύει.
5. Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη
βάση κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και
σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.
6. Ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, εφ’ όσον η
αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη
δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που
συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. Ή για τις οποίες ενισχύσεις τίθεται
ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
7. Αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις,
Δημόσιους Οργανισμούς.
8. Ανήκουν στο Χρηματοπιστωτικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα (Τράπεζες, Εταιρίες
Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρίες Leasing, Eταιρίες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρίες,
Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ., Ε.Λ.Δ.Ε. κ.λπ.).
9. Δραστηριοποιούνται στους τομείς:
αλιείας
υδατοκαλλιέργειας
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
παραγωγής και εμπορίας όπλων
άνθρακα
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)
10. Αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• όταν το ποσό της ενισχύσεως καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων
προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην
αγορά από οικείες επιχειρήσεις,
• όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση αποδόσεώς της εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

11. Αποτελούν Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, Μ.Κ.Ο. κ.λπ.).
12. Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
i.

Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (π.χ.
αγοραπωλησία μετοχών), δραστηριότητες real estate (όχι ως μέρος της
παραγωγικής επενδύσεως) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό
καταναλωτή (π.χ. Factoring).

ii.

Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου
διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική
δραστηριότητα της επιχειρήσεως.

iii.

Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

iv.

Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.

