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ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταυτότητα Δράσης
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή
υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής
εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το
επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Δικαιούχοι- Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
δωδεκάμηνης διάρκειας.
ii. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα
με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών
αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης
οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.
iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος
που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης,
ως εξής:
• Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις
κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
• Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία
56): 2 ΕΜΕ
• Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή
καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες
στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.
και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού, οι
επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο
διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται
κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών
ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ), οι
επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι
ακόλουθες και πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη
ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού
του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.
Ειδικότερα πρέπει:
• να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
• να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii) και (iii) όπως ορίζονται ανωτέρω.
• το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ ενός εκ των 3 κλάδων
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ «Επιλέξιμες Δραστηριότητες – ΚΑΔ».
• να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών (έδρα ή/ και
υποκατάστημα) της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην
αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα
πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
• να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σύμφωνα με
τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ»).
• να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για τον ΚΑΔ επένδυσης. Στην
περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η
προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.1
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε,
Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016
ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
• να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια
των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο
3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013(Παράρτημα VII«Ορισμός
Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη
αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα
υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο
παρελθόν
η
δεδομένη
επιχείρηση
(ενιαία
επιχείρηση),
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των
οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μία
τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά
έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του
εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
• να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά
Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση.
Όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις.
Επισημαίνεται ότι:
• Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην
παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του
Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την
ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς
ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που
διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Σημειώνεται: σε περίπτωση που κατά το στάδιο της αξιολόγησης των
προτάσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός εκ των ανωτέρω
ΚΑΔ, τότε αυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση στη
Δράση. Επιπροσθέτως, οι ΚΑΔ αυτοί δεν θα πρέπει να προστεθούν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση
αυτού.
• Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της
εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και
σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες
δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των
μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας
πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και
διάκριση των κέντρων κόστους.
• Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για
λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις
οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο
όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το
σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή
λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι
ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη
χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων
οδικών εμπορευματικών μεταφορών..

Επιλέξιμες Δαπάνες/Κατηγορίες -Όρια Δαπανών
1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις, και, περιβάλλων χώρος (1.1 Παρεμβάσεις
επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση
ενέργειας, 1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα

1

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου
όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο
απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847
www.acronym.gr , info@acronym.gr

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

2.

3.

4.

5.

6.
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χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, 1.3 Παρεμβάσεις επί
του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ): έως
100% του επενδυτικού σχεδίου.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός:
• 2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του
περιβάλλοντος, 2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, 2.3 Εξειδικευμένος
Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά): έως 100% του επενδυτικού σχεδίου και
• 2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της
επιχείρησης: έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
Μεταφορικά μέσα:
• 3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
(ΚΑΔ 45,47,56): μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
• 3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής
μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85: ως 100% του
επενδυτικού σχεδίου
• 3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος
σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου
(CNG): μέχρι 12.000 €
Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά,
εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα: μέχρι 14.000€ ( έως 7.000€ ανά πιστοποιητικό και έως 2
πιστοποιητικά)
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης
Επενδυτικού Σχεδίου (5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με
δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2., 5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε
θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, 5.3
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου)
Ψηφιακή Προβολή: έως 8.000€
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό): έως 40% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 30.000€ ως ακολούθως:
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ.

κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά
ανά κατηγορία δαπάνης.
o Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται
τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις
οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά
το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ
είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και
σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

ορίζεται

η

Προϋπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης Προκαταβολή
 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 € .Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ
μικρότερο των 10.000,00 € κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να
υποβληθούν.
 Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό
μεγαλύτερο των 150.000 €, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική
συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση
αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται,
αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το
σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του
υπερβάλλοντος κόστους.
 Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με την
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο προς
τούτου ίδρυμα.
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Διευκρινίζεται ότι:
o Το κόστος εγκατάστασης και τυχόν παραμετροποίησης λογισμικού, καθώς
και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού (Κατηγορία Δαπάνης 2.3) είναι
επιλέξιμο μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.
o Στην Κατηγορία Δαπάνης 2.3 το κόστος ανάπτυξης και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος είναι επιλέξιμο μέχρι το ποσό των 4.000€,
ενώ το κόστος ανάπτυξης ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι επιλέξιμο έως
2.500€.
o Το κόστος Πιστοποίησης α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης
σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα (Κατηγορία Δαπάνης 4) είναι επιλέξιμο μέχρι ποσού 14.000 €.
Αναλυτικότερα, το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό
Διαχειριστικού Συστήματος είναι 7.000€ και η επιχείρηση μπορεί να
αποκτήσει μέχρι δύο (2) πιστοποιητικά. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την
πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (προπαρασκευαστικές ενέργειες +
επιθεώρηση + έκδοση πιστοποιητικού) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και
μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης
Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης.
o Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με
δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2 (Κατηγορία Δαπάνης 5.1) - και υπό
την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της
κατηγορίας 1 ή / και 2- είναι 8.000€.
o Η δαπάνη κατάρτισης προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών –
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Κατηγορία Δαπάνης 5.2) είναι
επιλέξιμη μέχρι 80€ ανά εργαζόμενο και έως 5 εργαζόμενους.
o Οι δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση σεμιναρίων παροχής
πρώτων βοηθειών (Κατηγορία Δαπάνης 5.2) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά
και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη του ζητούμενου
πιστοποιητικού παρακολούθησης.
o Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών σύνταξης και παρακολούθησης επενδυτικού
σχεδίου(Κατηγορία Δαπάνης 5.3) είναι επιλέξιμη μέχρι τις 4.000€.
o Οι δαπάνες ψηφιακής προβολής (Κατηγορία Δαπάνης 6) δεν θα πρέπει να
ξεπερνάει τις 8.000€.
o Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι
πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος που
προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης και
δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
o Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση
μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των
επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της
επιχείρησης.
o Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου
κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
της Απόφασης Ένταξης.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει
να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος
επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία
ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης
υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός της Δράσης χρηματοδοτείται στο συνολικό ποσό των
60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται εξ ίσου στις επιχειρήσεις
των 3 κλάδων (δηλ. 20.000.000€) σε κάθε ένα εκ των:

Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις
κατηγορίες 45 και 47)

Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56)
και

Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για
τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβολής/ ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική
μορφή αρχείου.


Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των
επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 06.02.19 με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής στις 19.04.19

Αξιολόγηση Σχεδίων
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ για τα
επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το
διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά ομάδα περιφερειών αυξημένο κατά 40%.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η
συγκριτική.
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ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα
των βαθμολογούμενων κριτηρίων: (1) Κέρδη προ φόρων τόκων &
αποσβέσεων τελευταίας 3ετίας, (2) Μεταβολή της Απασχόλησης την
τελευταία 2ετία, (3) Μεταβολή του Κύκλου εργασιών την τελευταία 2ετία,
(4) Το ποσοστό εξασφάλισης της Ιδίας συμμετοχής, (5) Λειτουργική
περίοδος τελευταίου έτους, και (6) Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι
η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:
i.
Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας,
ii.
η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των
τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής,
Επισημαίνεται ότι:
o Δεν τίθεται ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός
επενδυτικού σχεδίου
o Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια,
εντάσσονται, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, στην παρούσα
δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της σχετικής
άδειας πριν την καταβολή επιχορήγησης.

Αιτήματα Επαλήθευσης - Παρακολούθηση Σχεδίων
 Ο δικαιούχος θα πρέπει κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την
έκδοση της απόφασης ένταξης να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο θα
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες
ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
Π/Υ της επένδυσης.
 Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να
υποβληθούν μέχρι δύο το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του
30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και έως
την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου.
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων θα γίνεται μέσω διοικητικών
και επιτόπιων επαληθεύσεων.
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