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Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 –
2020. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού,
υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας,
περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:
α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έ-χουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της
παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»
και
β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης,
ήτοι 22/01/2020.
Οι επιλέξιμες δαπάνες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
•
•

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Εξοπλισμός
o Μηχανολογικός Εξοπλισμός
o Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ
o Μεταφορικά Μέσα (έως και 15.000€)
o Λοιπός Εξοπλισμός (έως και 6.000€)
• Άυλα στοιχεία ενεργητικού (έως 10% του επιχορηγούμενο προϋπολογισμοί)
o Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών (έως και 3.000€ ανά πιστοποιητικό και έως 9.000
συνολικά)
o Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (έως 10.000€)
• Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση (έως 8.000€)
o Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση (έως 4.000€)
o Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης
• Ψηφιακή προβολή (έως και 7.000€)
o Προβολή διαφημιστικού μηνύματος (έως 1.000 για προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε
κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες)
o Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (έως 2.000€)
o Ανάπτυξη ιστοσελίδας (έως 3.000€)
o Ανάπτυξη / διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (έως 4.000€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.000.000 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού
σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική άνευ ΦΠΑ) μπορεί να κυμαίνεται από είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000 € έως διακόσιες
ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ 285.000 €.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στην παρούσα δράση η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 70% και η ιδιωτική συμμετοχή στο 30%.
Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του
ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης μπορούν να πραγματοποιηθούν από 18/2/2020 έως 30/4/2020.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α/Α
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Έντυπο Υποβολής Πρότασης. Αρκεί μόνο η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Συμπληρωματικό Έντυπο Υποβολής Πρότασης. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται συνημμένα στην αίτηση που καταχωρίζεται στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο αλλά και κάθε εταίρο/μέτοχο του δικαιούχου με το γνήσιο της
υπογραφής σύμφωνα με τα υποδείγματα κειμένων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ».
Δήλωση που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας της ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται, για τις συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, κατ’ αναλογία τα εξής:
5.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη
νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2Β).
5.2 Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται
του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επισυνάπτονται αντίγραφα των υποβεβλημένων φορολογικών εντύπων (να
φέρουν αριθμό δήλωσης) από τα οποία να εξάγονται τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση χρηματοδότησης και στην
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ») και αφορούν τον κύκλο εργασιών.
5.3 Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και για τις τρεις (3) κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επισυνάπτονται αντίγραφα των
υποβεβλημένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για όσες επιχειρήσεις έχουν τη σχετική υποχρέωση, ενώ για τια ατομικές
επιχειρήσεις επισυνάπτονται ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή/και του
νομίμου εκπροσώπου. Από τα παραπάνω εξάγονται στοιχεία που αφορούν το ενερ-γητικό της επιχείρησης.
5.4 Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επισυνάπτονται ετήσιοι πίνακες αλλά και τυχόν αρχικοί,
συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί πίνακες προ-σωπικού για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολείται
προσωπικό. Οι πίνακες θα φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης όπου απαιτείται.
5.5 Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα
αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρεις (3) κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έ-τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επισυνάπτεται το αποδεικτικό
υποβολής που παράγεται από το TAXISnet, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση τέλους με τους εργαζόμενους της επιχείρησης,
στον οποίο θα αναγράφονται οι μέρες απασχόλησης, οι αποδοχές, οι κρατήσεις και οι φό-ροι που αναλογούν στον καθένα
Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα
υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα.
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο.
Υποβάλλονται συνημμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων του δικαιούχου, ο ανώτερος τίτλος σπουδών που
διαθέτουν ως ακολούθως:
A. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών
B. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
C. Τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επισημαίνεται ότι για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να αναρτηθεί πράξη αναγνώρισης από
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊ-κών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και
αντιστοιχίας.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά πτυχία από ΙΕΚ, βεβαιώσεις σπουδών χωρίς κτήση διπλώματος, πτυχίου, σεμινάρια
κατάρτισης κλπ.
Διευκρινίζεται ότι αξιολογείται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των σπουδών των ιδιοκτητών/εταίρων/μετόχων της επιχείρησης
Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το επενδυτικό σχέδιο.
Υποβάλλονται συνημμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων του δικαιούχου:
1. Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
2. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική / μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να προσκομισθεί
προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3.
Αποδεκτά έγγραφα:
Για φυσικό πρόσωπο
• Ένσημα από ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΗΔΙΚΑ, σύστημα ΑΤΛΑΣ
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα με αναφορά στην ειδικότητα και στο χρόνο ασφάλισης
Για νομικό πρόσωπο
• Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3.
• ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
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• Αξιολογείται ο μέσος όρος των ετών επαγγελματικής εμπειρίας των ιδιοκτητών/εταίρων/μετόχων της επιχείρησης.
• Η μέγιστη βαθμολογία του κριτηρίου επιτυγχάνεται με επαγγελματική εμπειρία, αθροιστικά του συνόλου των ιδιοκτητών,
εταίρων, μετόχων της υπό ίδρυσης επιχείρησης, πέντε (5) ετών και ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η επισύναψη
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν επαγγελματική εμπειρία περισσοτέρων ετών.
• Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, αξιολογείται η εμπειρία αυτού.
• Γίνεται δεκτή η συνταξιοδοτική πράξη συνταξιούχου ως επαγγελματική εμπειρία, αναλόγως με το είδος της εν ενεργεία
απασχόλησης.
• Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης, η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται σε μήνες, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερών
εργασίας το μήνα.
• Η πρακτική άσκηση δεν προσμετράται στην εμπειρία.
• - Δύναται να γίνει αποδεκτή η εμπειρία φυσικού προσώπου που συμμετείχε/συμμετέχει σε άλλη εταιρία, εφόσον είναι ιδιοκτήτης/μέτοχος/εταίρος και ΜΟΝΟ αν είναι ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σε αυτή. Το απλό μέλος
δεν αποδεικνύεται ότι εί-χε ενεργή συμμετοχή στην άλλη εταιρία και συνεπώς απέκτησε εμπειρία.
8. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης διάρκειας ανεργίας.
Υποβάλλονται συνημμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων του δικαιούχου:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του συνόλου των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων της υπό
ίδρυση επιχείρησης
2. Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του συνόλου των ιδιοκτητών, εταίρων, μετόχων της υπό ίδρυση επιχείρησης ή βεβαίωση από
τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να προκύπτει το πλέον
πρόσφατο συνεχόμενο διάστημα ανεργίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την τελευταία
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δικαιολογητικά
απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής.
9.
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον
φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που
επικαλείται στην αίτησή του, είναι:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών:
•
Τραπεζικές βεβαιώσεις των ιδιοκτητών/εταίρων/μετόχων στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα έως την προηγούμενη
μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του
προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η ημερομηνία διαθέσιμων
υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις και για όλους τους ιδιοκτήτες/εταίρους/μετόχους.
•
Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες
αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του
«Επιχειρηματία» και δεν θα πρέπει να αφορούν επαγγελματικό λογαριασμό.
ΔΑΝΕΙΟ
Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.
Εναλλακτικά:
•
Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση/έγκριση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
•
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:
o
Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
o
Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
o
Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
o
Το επιτόκιο
o
Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση
δανείου) δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της
επιχορήγησης. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. Επίσης, μπορεί όλα τα ανωτέρω να είναι με την αίρεση ότι ισχύουν ως σύμβαση, εφ’ όσον εγκριθεί το επενδυτικό
σχέδιο για χρηματοδότηση ενώ δύναται να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός των τρόπων κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με Ίδια
Κεφάλαια και Δάνειο.
10. Δικαιολογητικά εξασφάλισης του ιδιοκτησιακού, εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης, υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου:
•
Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο Εθνικό Κτηματολόγιο/Υποθηκοφυλακείο. ή
•
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του οποίου η
διάρκεια πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού στοιχείου (αν χρειάζεται ανανέωση διάρκειας, αυτή να γίνει μετά
την υποβολή της αίτησης) ή
•
Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή
•
Προσύμφωνο μίσθωσης ή/και χρήση γης. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί το σώμα/κείμενο αυτού με αναλυτική
αναφορά στους όρους της εν δυνάμει μίσθωσης του οικοπέδου/ακινήτου με υπογραφές από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Δύναταισυνιστάται να υπάρχει όρος στο προσύμφωνο όπου θα δηλώνεται ότι η μίσθωση θα λάβει χώρα μόνο εφόσον εγκριθεί η πρόταση του
επενδυτικού σχεδίου και
•
Βεβαίωση χρήσης γης (ΒΧΓ) η οποία θα αφορά στην προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης και θα εκδίδεται κατ’
αντιστοιχία του ΚΑΔ της προτεινόμενης επένδυσης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
•
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει κτιριακές παρεμβάσεις και αυτές θα υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο,
τότε στο μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου, ή στο παραχωρητήριο χρήση του ακινήτου, ή στη νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου, ή στο συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων, θα πρέπει επισυνάπτεται το
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σώμα/κείμενο και η επιτυχής υποβολή αυτό στο gsis με εμφανή την αποδοχή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, διάρκειας που θα καλύπτει
ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ την περίοδο υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) ετών ή δώδεκα (12) ετών για ανέγερση
κτιρίου αφορά και ελέγχεται στο στάδιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι στην υποβολή και θα μετράται από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, η εν λόγω χρονική διάρκεια αφορά μόνο στην περίπτωση
που περιλαμβάνονται κτιριακές δαπάνες ή/και το ακίνητο στο οποίο θα γίνουν οι κτιριακές παρεμβάσεις δεν ανήκει στην κυριότητα του
δικαιούχου και η παραχώρηση χρήσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου δεν έχουν συναφθεί
κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αρτιότητας και πληρότητας του επενδυτικού σχεδίου
(Κριτήριο 6).
11. Ενδεικτικές προσφορές, προτιμολόγια, έρευνα από το διαδίκτυο, τιμοκατάλογοι κ.α., για τις δαπάνες που ξεπερνούν τις 3.000€.
Λαμβάνονται υπόψη για την τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (Κριτήριο 6).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Α/Α
1.

2.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
Για A.E.:
• Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο). Σημειώνεται ότι στα αντίγραφα
που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα Νομαρχίας ή ηλεκτρονική σήμανση
από ΓΕΜΗ.
• Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο).
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση της εταιρίας. Τα
αντίγραφα θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή το νομίμου εκπροσώπου.
Για Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.:
• Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο). Σημειώνεται ότι στα
αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα Πρωτοδικείου ή ηλεκτρονική
σήμανση από ΓΕΜΗ.
• Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η
εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.
Για Ο.Ε., Ε.Ε.:
• Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα
αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση. Σημειώνεται ότι στα αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι
εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα Πρωτοδικείου ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ.
• Εταιρική σύνθεση (εφόσον δεν αναφέρεται στο πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης, αποτύπωση της εταιρικής
σύνθεσης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr).
Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
• Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
• Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα της υπηρεσίας.
Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται
με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Για Ατομικές Επιχειρήσεις: αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α: 2 (Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της
επιχείρησης μέσω της ιστο-σελίδας www.gsis.gr)

