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Ο ρόλος του συμβούλου

Βασικά βήματα
διαδικασίας
O

Υποβολή
του φακέλου
επενδυτικού
σχεδίου
για την ένταξη στον
Αναπτυξιακό Νόμο

Aξιολόγηση
των
επενδυτικών
σχεδίων

Έκδοση
απόφασης
ένταξης και
υπογραφή
σύμβασης με
το Ελληνικό
Δημόσιο

Έλεγχος και
αποπληρωμή

Υλοποίηση
επενδυτικού
σχεδίου

Oι σύμβουλοι της KPMG,
συνδυάζοντας τεχνογνωσία,
σε επιχειρηματικά, οικονομικά,
τεχνολογικά, φορολογικά, λογιστικά,
νομικά και τεχνικά θέματα ενισχύσεων,
μπορούν να βοηθήσουν τους
επιχειρηματίες όλων των κλάδων να
σχεδιάσουν, να εντάξουν σε
πρόγραμμα ενίσχυσης και τέλος να
υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους,
μέχρι και την αποπληρωμή της
ενίσχυσης.

νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 προσφέρει δυνατότητες
ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας.
Ο τρόπος (φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, κλπ) και το ποσοστό ενίσχυσης
επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
διαφοροποιείται κυρίως βάσει του μεγέθους της εταιρείας
και της περιφέρειας υλοποίησης της επένδυσης.

Φάσn 2:

Φάσn 1:

Προετοιμασία φακέλου υπαγωγής
στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Υποστήριξη της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
που έχει ήδη ενταχθεί στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Ενημέρωση

H KPMG μπορεί να ενεργήσει ως σύμβουλος της εταιρείας σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και
υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας για ενίσχυση από το νέο Αναπτυξιακό Νόμο μέχρι και την
έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του φακέλου. Συγκεκριμένα, η KPMG μπορεί να αναλάβει:

Την ανάπτυξη της απαραίτητης Τεχνικο-Οικονομικής
Μελέτης και των Πινάκων Προβλέψεων Βιωσιμότητας
και Απολογιστικών Στοιχείων
Την υποστήριξη της εταιρείας για τη συλλογή των
δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων που
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου
στις διατάξεις του νόμου.
Τη συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών,
σε συνεργασία με την εταιρεία, όπου απαιτούνται στα
προκαθορισμένα έντυπα του φακέλου υποψηφιότητας.

Τη σύνθεση του πλήρους φακέλου για την υπαγωγή
του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις
του νόμου.

Την υποβολή του φακέλου για υπαγωγή στο νέο
Αναπτυξιακό Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής
υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων.
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Έλεγχος

των στελεχών της εταιρείας σας για τις
διαδικασίες υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου (λογιστική απεικόνιση, καταχώριση και
αρχειοθέτηση τιμολογίων προμηθευτών, κλπ).

εκτέλεσης επενδυτικού
σχεδίου με βάση τον
προγραμματισμό.

Σύνθεση

Προετοιμασία

του πλήρους φακέλου για την
υποβολή του αιτήματος
ολοκλήρωσης.

των αναγκαίων εκθέσεων,
αιτημάτων τροποποίησης,
ενδιάμεσων αιτημάτων
ελέγχου κλπ.

Έλεγχος
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τήρησης των συμβατικών όρων
της επένδυσης (φυσικό, και
οικονομικό αντικείμενο,
επίτευξη στόχων, άδειες, κλπ).

Eπικοινωνία
με τα αρμόδια στελέχη
του φορέα διαχείρισης
του προγράμματος.

Yποστήριξη
για τον φάκελο του έργου.

Παρουσία

Ηλεκτρονική υποβολή
του αιτήματος ολοκλήρωσης και
κατάθεση του φυσικού φακέλου
στην αρμόδια υπηρεσία.

των στελεχών της KPMG
στους επιτόπιους ελέγχους.
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