
 

 

 

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19 

 

 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate           

Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος η ενίσχυση                 

νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη            

μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και           

υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.6.2021 

• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια 

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020  

• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις  

• άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€  

• συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα  

• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης  

• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 ευρώ έως 100.000  ευρώ. 

Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019: 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα: 

● των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, 

● των Αγορών Α' Υλών και Υλικών Χρήσης, 

● του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους, 

● Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του 
έτους 2021. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

  
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται              
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 100%.  
Ιδιωτική συμμετοχή προκύπτει μόνο σε περίπτωση που τα προϊόντα ΤΠΕ υπερβαίνουν την μέγιστη επιλέξιμη και              
επιχορηγούμενη αξία και ως εκ τούτου δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτή. Το επιπλέον των 15.000,00 κόστος                
καλύπτεται από την δικαιούχο επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις της παρούσας               
πρόσκλησης, έχουν εφαρμογή για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τον συνολικό προϋπολογισμό της              
πράξης ο οποίος αποτελείται από το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) και της ενδεχόμενης ιδιωτικής              
συμμετοχής. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης                
Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης            
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. 



 

 


