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

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
Ωφελούμενοι της ∆ράσης είναι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. «Elevate Greece» και πληρούν τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική
Πρόσκληση της ∆ράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019
ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€. Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το
έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα
υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Στην περίπτωση που η ωφελούμενη επιχείρηση έχει λάβει και άλλες
ενισχύσεις, το ποσοστό αυτό δύναται να είναι μικρότερο του 80%, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση, από τη συγκεκριμένη Δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη
ενίσχυση που έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως ισχύει, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 1.800.000,00 €

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.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019
ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€. Η επιδότηση των ωφελούμενων
επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000,00 € ανέρχεται σε 100.000,00 €. ∆εν επιδοτούνται επιχειρήσεις
με έξοδα μικρότερα του ποσού των 6.250,00 ευρώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ∆ιαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται από 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του
έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του
καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ∆ΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης.



Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Κατάσταση εγκαταστάσεων για κάθε επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, στην
περιφέρεια από την οποία θα αντλήσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση του έργου, όπως η περιφέρεια δηλώθηκε
στην αίτηση  χρηματοδότησης

2. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή
έγγραφο  απαλλαγής  άδειας  λειτουργίας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
4. 1) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ετήσιος πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν

τροποποιήσεων αυτών) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 2)Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας
έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης,
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 έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης, ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

5. Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
Έντυπα Ε3 και έντυπο Ν με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική
υποβολή) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
Ισολογισμοί‐αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)
Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή)
και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Για το έτος 2020, θα προσκομιστεί η Υπεύθυνη Δήλωση
υπογεγραμμένη από τον Λογιστή της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνεται το ποσό του αναλωθέντος
κεφαλαίου κίνησης το οποίο εξήχθη με βάση το ισοζύγιο του έτους 2020. Επισημαίνεται ότι το ποσό του
έτους 2020 θα επαληθευθεί πριν την εκταμίευση με βάση την εκκαθάριση του 2020, σύμφωνα με το φορολογικό
έντυπο Ε3 χρήσης 2020, το οποίο θα έχει  υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής, για καθεμία απ’ αυτές τις επιχειρήσεις
και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν, θα υποβάλλονται: • Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό
(νομίμως δημοσιευμένο) ή ιδρυτικό καταστατικό και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις (νομίμως δημοσιευμένα),
δικαιολογητικά σχετικά με την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση  ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.

7. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα
συστημάτων) του 2019 ή 2020 καθώς και του 2021. Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ για τους μήνες που προηγούνται
της αίτησης υποβολής για το έτος 2021, με τον  αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.

8. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή Βεβαίωση Οφειλών της
επιχείρησης.


