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ς οροφής.  
 
ής σήμανσης
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 Η δαπάνη
εκμισθωτ
διατάξεις

η σύμβαση 
βάνονται υπό

ολύ μικρών &

ΚΕ_1 

2.2016 

οποίηση της 
έλεγχο των 
εση των επιχε
η δραστηριοτ
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κού. 

ακίνησης προ
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θνή δίκτυα 
rketing και e-

ολής (π.χ 

ριξης INTRAN
προγραμμάτ

M, HRMS) 
σιών.  

μετροποίηση
δαπάνες είνα

οϊόντων και π

ής χρήσης μ
αυτοκινήτων
της επιχείρη

έπιπλα γραφ
νης της κατη
υφιστάμενων

επιλέξιμος 
αι στην κυριό
ροσκομίζουν
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ι επιλέξιμες ο
είρηση που ε
αι επιλέξιμη 
ση. 

ση Συστημά
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ι δαπάνες μετ
ου λογισμικού
κατά τα προβ
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lity Guideline
ς).  
α εγγράψει τ
φορολογική ν
ασκευή λογισ

ς για υπάρχο

αι πιστοποίη
ηριότητες των

νοτήτων του

ν τελική ημερ

έλη, έξοδα αμ
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μη δαπάνη τ
τηλεοπτικά/τ

ς λογοτύπου 

ση υφιστάμεν
που και προσ
του ποσού τω

ροβολής σε 
μέχρι ποσού 5

& μικρών επι

Σε

υποποίηση 
χ. CE). 

ντων, ετικέτα

μηχανολογικώ

σεις. 

ιλέξιμες με τ
ιστοποιητικό 
την ημερομην
σης δεν πρέπε

των επιχειρ
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 Μέσων Μα

ς μέχρι ποσού
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δαπάνες αφορ
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πιμέρους λ
eengineering)
arketing plan

δημιουργία ν
ής διαδικασί
5 στάδια γι
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 Το συνο
και διοίκη

 Οι πιθανέ
τους και 

 Για κάθε
επιχείρησ
υπηρεσία
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τη Φορολογικ
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υ ο ΦΠΑ βαρ
των για τις ο
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ΜΟΣ ΕΡΓΩ
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ώ (200.000€
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ης επένδυσης
κάθε είδου

λων κατασκε
συγκεκριμένω
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που οι δαπ

ές με την
θα γίνεται 
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α με τις δια
η δαπάνη εφ
ούμενων ή 
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