ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στις 08/11/2017
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

‘Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’
του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 18/12/2017

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28/03/2017
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:
ΜΕΤΑ από την Προκήρυξη του Προγράµµατος δηλ. µετά τις 08/11/2017
∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού και θα
διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσης µέχρι και την 1η εκταµίευση της επιχορήγησης.
Ειδικότερα, επιλέξιµες για την παρούσα ∆ράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της
δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΚΑ∆), πριν την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύµατα» της Ενότητας 5
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες µέχρι την
ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ 55 ή/και τους ΚΑ∆:
41.20.20.01 «Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»

ή
41.20.20.02 «Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία οικονοµική δραστηριότητα από τη σύστασή
του (µηδενικός κύκλος εργασιών).
3. ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήµα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύµατος.
4. ∆ιαθέτουν άδεια δόµησης για το συγκεκριµένο τουριστικό κατάλυµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
• Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑ∆ επένδυσης πριν την πρώτη εκταµίευση. Κατ’
εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, µπορεί να προσκοµιστεί (όπου απαιτείται βάσει
των φορολογικών διατάξεων) βεβαίωση έναρξης εργασιών µε ΚΑ∆ 41.20.20.01 «Εργασίες
διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών» (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.
33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε δικαίωµα έκπτωσης
του ΦΠΑ των εισροών τους ή τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή
άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Στην
περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης µέχρι την τελική
πιστοποίηση.
BiT – Business & Information Technology Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
ος
Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00
210-6621000-1 Fax 210-6621002
www.bit.com.gr
info@bit.com.gr
Σελίδα - 1 / 16

• Στη κατηγορία Α, για τα κύρια και µη κύρια τουριστικά καταλύµατα απαιτείται µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης η έκδοση/γνωστοποίηση ειδικού σήµατος λειτουργίας. Αυτό ισχύει
και για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε κτιριακές υποδοµές τουριστικών καταλυµάτων για
τα οποία α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάµενης άδειας (σήµα) λειτουργίας λόγω παύσης της
δραστηριότητας της επιχείρησης ή β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάµενης άδειας (σήµα)
λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές της υποδοµές διατίθενται µε πώληση
ή εκµίσθωση σε νέα επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
δράσης. Η διακοπή του σήµατος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να
έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον (τρεις) 3 µήνες πριν την ηµεροµηνία της προκήρυξης της ∆ράσης.
• ∆εν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) µε εταίρο την προηγούµενη επιχείρηση ή τους
εταίρους/µέτοχους αυτής για την εκµετάλλευση του ιδίου καταλύµατος (σήµα λειτουργίας).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
για την κατηγορία των επιλέξιµων επιχειρήσεων (Α) να ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί,
όπως ορίζονται ανωτέρω
για την κατηγορία των επιλέξιµων επιχειρήσεων (Β) να ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί
(1), (2), (3) και (4), όπως ορίζονται ανωτέρω
το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑ∆ του Τουρισµού σύµφωνα µε τον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆) του Οδηγού του Προγράµµατος
να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία
εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συµµετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόµενου
(επιχορηγούµενου) προϋπολογισµού του Επενδυτικού Σχεδίου σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ να δεσµευθούν για την τήρηση των
ελάχιστων περιορισµών που αναφέρονται στην Ενότητα 5. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» του Οδηγού του Προγράµµατος
να είναι εγκατεστηµένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
να πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε µία Περιφέρεια
να έχουν ή να δεσµευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης σύµφωνα µε το
Παράρτηµα VII Ορισµός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των
όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
να δεσµεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόµιµα αποκτώντας την κατάλληλη,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια λειτουργίας µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές
επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εµπορικού χαρακτήρα [Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατοµικές επιχειρήσεις
και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισµοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία
Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ
να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών
προβληµατικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)
να διαθέτουν ή να δεσµευτούν µε υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι µέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης θα µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές και υπηρεσίες µε σκοπό
την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι
απαραίτητο και αναγκαίο, ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές, όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές
ηλεκτρονικές εφαρµογές, όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΣΑµεΑ
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
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να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν
ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε
άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδοµένη
επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην
υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τοµέα των οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών για λογαριασµό τρίτων) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2)
προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης
Πράξης) του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.
να υποβάλλουν µία και µοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η µη ικανοποίηση µιας ή
περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισµού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο
απόρριψης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση
από τη δράση είναι οι εξής:
5.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύµφωνα µε τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)
5.1.1 ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
Περιορισµοί:
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
- ∆υναµικότητα ∆έκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες
∆υναµικότητα ξενοδοχειακού καταλύµατος µεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία
αποκλεισµού/απόρριψης της πρότασης. Το τµήµα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη
δυναµικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηµατοδοτηθεί µε ιδία κεφάλαια.
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων που προβλέπονται
στο π.δ. 33/1979
Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Περιορισµοί:
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
Ξενώνες φιλοξενίας νέων
5.1.2 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα – τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες
Περιορισµοί:
Ελάχιστος Αριθµός κατοικιών: Τρεις (3). Το σύνολο των καταλυµάτων αυτοεξυπηρετούµενων
καταλυµάτων – τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωµατώνονται στο
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας
Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα
Περιορισµοί:
- Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
- Ελάχιστη δυναµικότητα ∆έκα (10) κλίνες
Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισµοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και
παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά από την
τελική πληρωµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στον δικαιούχο. Μη συµµόρφωση µε την ανωτέρω
απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηµατοδότησης.
5.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ. εκ.
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Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νοµή ή κατοχή
τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
Ναυλοµεσιτικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.
5.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην κατηγορία αυτή σύµφωνα µε τους επιλέξιµους ΚΑ∆ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆) του Οδηγού του Προγράµµατος, ενδεικτικά περιλαµβάνονται:
Αθλητικός Τουρισµός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, µίνι γκολφ,
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδροµίες, αετοσανίδα, κολύµβηση και λοιπά
θαλάσσια αθλήµατα), β) σε λίµνες – ποτάµια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές,
ηµιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ηµιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες
mountain bike, αιωροπτερισµός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισµός
άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
Θαλάσσιος τουρισµός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισµού
στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφή τουρισµού περιλαµβάνονται
δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε
κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη αναψυχής).
Τουρισµός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισµός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόµενες
«φυσικές» περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισµός
παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών και
ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισµός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µονοπάτια
της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισµός όταν η περιήγηση ή η εκδροµή γίνεται στην ύπαιθρο. Η
µορφή αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται σε λίµνες – ποτάµια,
ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές και ηµιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
Άλλες ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού: Ψυχαγωγικά και θεµατικά πάρκα π.χ πάρκα
περιπέτειας, πάρκα οµοιωµάτων (miniature parks) κ.ά.
Επισήµανση:
Επενδύσεις που αφορούν στους ΚΑ∆ 93.11.10.01 και 93.11.10.03 είναι επιλέξιµες µόνον όταν
συνδέονται µε τη δηµιουργία/υποστήριξη ΚΕΠΑΤ (Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού), των
οποίων οι προδιαγραφές είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 12061/2007 (ΦΕΚ 1393/Β/3-82007) , όπως ισχύει.
5.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω
κατηγορίες αλλά εντάσσονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(ΚΑ∆) του Οδηγού του Προγράµµατος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών
ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης.
Κατά τη διαµόρφωση του προτεινόµενου µε δηµόσια χρηµατοδότηση προϋπολογισµού από την
επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του
επενδυτικού σχεδίου µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:
Α/ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.
2.

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
Μηχανήµατα – Εξοπλισµός- Εγκαταστάσεις και
Εξοπλισµός Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος

80%
100%

3.

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης

µέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
συµπεριλαµβανοµένων των
προκαταρκτικών της πιστοποίησης
δαπανών και µέχρι 12.000€.
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4.
5

Προβολή – Προώθηση - Συµµετοχή σε Εκθέσεις
µέχρι 15.000€
∆απάνες τεχνικών µελετών Μηχανικού και
µέχρι 40.000 €
υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νοµικού Συµβούλου.
6.
Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού
µέχρι 10.000€
7.
Μεταφορικά µέσα
µέχρι 25.000€
8.
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του
µέχρι 4.000 €
Επενδυτικού Σχεδίου
Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων
επενδυτικού σχεδίου, το άθροισµα του Π/Υ των επιλέξιµων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης µε α/α
(1), (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούµενου κόστους αυτής δεν θα
ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, ούτε η πρόσθετη απαίτηση της
προηγούµενης παραγράφου παρά µόνο τα εγκεκριµένα επιχορηγούµενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
Σηµειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωµένο και λειτουργικό
όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αντικείµενο αυτού κατά την
τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι µικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριµένου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Επιλέξιµες είναι κάθε µορφής εργασίες µετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
καθώς και κάθε µορφής εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόµενης επιχείρησης,
υπό τους ακόλουθους όρους:
Να εξασφαλιστεί και να προσκοµιστεί η απαιτούµενη άδεια δόµησης σύµφωνα µε τον ισχύοντα
Οικοδοµικό Κανονισµό για τις εκτελούµενες εργασίες. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτούµενες άδειες
για την υλοποίηση των δαπανών της συγκεκριµένης κατηγορίας του Επενδυτικού Σχεδίου
απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης.
Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η µίσθωση, η
σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται µε το 1ο αίτηµα
πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το
µισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης της επένδυσης.
∆εν είναι επιλέξιµες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες µελετών διακόσµησης και λοιπές
παρεµφερείς µελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρµογή.
∆εν είναι επιλέξιµες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που
αφορούν σε δασµούς, φόρους, τέλη.
2. Μηχανήµατα – Εξοπλισµός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος
2.1 Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
Επιλέξιµες είναι δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την
εξασφάλιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:
Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος και στην κυριότητα της
επιχείρησης.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους και τέλη.
Η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο
εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
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ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων Φορείς – ∆ιαδικασία Ενστάσεων επί
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
Είναι επιλέξιµη και εντάσσεται στην Κατηγορία ∆απάνης 2 η προµήθεια εξοπλισµού που είναι
απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προµήθεια αυτοκινήτων, σκαφών
θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε µορφής που προορίζονται προς εκµίσθωση, ειδικός εξοπλισµός για
την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισµού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα,
εξοπλισµός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).
2.2 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόµησης Ενέργειας και
Ύδατος
Επιλέξιµες είναι κάθε µορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και
ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, υπό τους ακόλουθους όρους :
Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες µετά ή άνευ υλικών, εφαρµόζονται οι όροι της
Κατηγορίας (1) ανωτέρω.
Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε εξοπλισµό, εφαρµόζονται οι όροι της Κατηγορίας (2.1) ανωτέρω.
Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται:
να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση
όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγµένα να εξυπηρετεί
τις ανάγκες της επιχείρησης.
η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα
των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονοµικό όφελος.
3. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιµασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη
των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο ή
άλλον αρµόδιο φορέα µέχρι την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Το κόστος για τη προετοιµασία και λήψη εκάστου
πιστοποιητικού δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.
4. Προβολή – Προώθηση - Συµµετοχή σε Εκθέσεις
Επιλέξιµες είναι κάθε µορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και
στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους:
Επιτρέπεται η συµµετοχή σε εκθέσεις µόνο ως εκθέτης. Η συµµετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην
προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε
στην προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδοµένες για την επιχείρηση - εκθέτη
αγορές.
Στην περίπτωση συµµετοχής σε Επαγγελµατικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό
επιλέξιµο κόστος (κόστος συµµετοχής, διαµονή, µετακίνηση, µεταφορά υλικών κλπ), δεν θα
υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.
Στην περίπτωση συµµετοχής σε Επαγγελµατικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό
επιλέξιµο κόστος (κόστος συµµετοχής, διαµονή, µετακίνηση, µεταφορά υλικών κλπ) δεν θα
υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.
∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις
εφηµερίδες.
Το κόστος για τη δηµιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €. Η ιστοσελίδα θα
πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή
πρότυπα.
5. ∆απάνες τεχνικών µελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νοµικού Συµβούλου
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες όπως αναφέρονται ακολούθως:
∆απάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και
δηµοσίευσης του καταστατικού, αµοιβές νοµικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών
συµβουλών που πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη της εκµεταλλεύσεως). Οι δαπάνες αυτές δεν
µπορεί να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε τις
συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως πχ τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών
και νοµικών συµβουλών.
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Αµοιβές εκπόνησης τεχνικών µελετών µηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική µελέτη, στατική µελέτη,
µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, αµοιβές επιστασίας/επίβλεψης.
6. Λογισµικά και Υπηρεσίες Παραµετροποίησης Λογισµικού
Επιλέξιµες είναι κάθε µορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια λογισµικού και σε
παραµετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:
Το προµηθευόµενο λογισµικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος της
άδειας χρήσης αυτού.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιµη µέχρι ένα έτος από το χρόνο προµήθειας.
Το κόστος παραµετροποίησης Λογισµικού/Εφαρµογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι
επιλέξιµο ως δαπάνη µέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισµικού/εφαρµογής.
ι Υπηρεσίες προµήθειας/χρήσης Λογισµικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud
computing» ή άλλο παρεµφερές αυτού, είναι επιλέξιµες.
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το/τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
7. Μεταφορικά Μέσα
Προµήθεια αυτοκινούµενων µεταφορικών µέσων υπό τους ακόλουθους περιορισµούς:
i. Το µεταφορικό µέσο να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
ii. Το µεταφορικό µέσο να είναι:
είτε επαγγελµατικής χρήσης
είτε µικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιµοποιείται για τη µεταφορά
πελατών χωρίς κόµιστρο ή/και εξοπλισµού/υλικών.
iii. Η δαπάνη χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταφορικών µέσων θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο όταν ο
εκµισθωτής µπορεί να συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία Ενστάσεων επί των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει.
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους όρους:
Να αφορούν στο χρονικό διάστηµα από την προκήρυξη της ∆ράσης και µέχρι την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000€.
Οι πιθανές δαπάνες διαµονής, µετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων
περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν είναι επιλέξιµες ως διακριτές δαπάνες.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Επισηµαίνεται ότι:
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης
επιλεξιµότητας δαπανών.
Για την περίπτωση τιµολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την
απόφαση για την επιλεξιµότητά τους µπορεί να ζητηθεί η µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα,
από επίσηµο φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκοµίζονται όλα τα
συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη
αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προµήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προµηθευτή.
Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές µπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία
αξίας του εξοπλισµού. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές µπορεί να ζητούν από το δικαιούχο,
τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για
εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιµών αυτών.
Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως µέθοδοι κοστολόγησης
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κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος
των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών.
Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιµότητά τους, το εύλογο
του κόστους καθώς και για τη σκοπιµότητά τους σε σχέση µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό
σχέδιο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιµες, εύλογες ή/και
σχετικές µε την επιλέξιµη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα γίνεται δεκτό µόνο το ποσό που
χαρακτηρίζεται ως επιλέξιµο, εύλογο και σχετικό.
∆εν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιµες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιµολόγησης
(αποδείξεις δαπάνες, τιµολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει
δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα, είναι επιλέξιµη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την
άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
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. Σηµειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη,
συµπεριλαµβάνεται στον επιχορηγούµενο π/υ και σε καµία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

ΕΠΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ
Επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων: €25.000,00 – €400.000,00.
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισµό µικρότερο από 25.000,00€, τότε αυτό
θα κρίνεται µη επιλέξιµο εξαρχής και δε θα µπορεί να υποβληθεί.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 400.000,00€, το
ποσό πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θα
θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή 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.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων ∆ΕΝ µπορεί να υπερβαίνει τους
τριάντα (30) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισηµαίνεται ότι
δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το 25% του εκάστοτε εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της
επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείµενο αιτήµατος
επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) µήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της χρηµατοδοτούµενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόµενο χρονικό διάστηµα
των δεκαέξι (16) µηνών. Οι απαιτούµενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ.
άδεια δόµησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία ένταξης.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης
για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής
πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως:

Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες
∆ηµόσια
(για το σύνολο των Περιφερειών
Επιχορήγηση
της Χώρας)
(Κοινοτική και Εθνική)
45%
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
50%
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
µισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου
ελέγχεται ένα (1) χρόνο µετά την υλοποίηση
της
επένδυσης
από
τον
δικαιούχο
(ηµεροµηνία
τελευταίου
παραστατικού

Ιδιωτική
Συµµετοχή
55%
50%
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τιµολόγιο / εξόφληση).
Επισηµάνσεις που αφορούν τις ΕΜΕ:
1. ∆εν προσµετράται 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.
2. Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζοµένους που αµείβονται τουλάχιστον στο ύψος του
βασικού µισθού και σύµφωνα µε το κατά περίπτωση ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Κατά την Φάση Αποπληρωµής της Επιδότησης του Έργου οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιµο προς
χρηµατοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση
συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού 5% που αντιστοιχεί στην επίτευξη του στόχου που σχετίζεται
µε την πρόσληψη νέου προσωπικού τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας, εφόσον προβλέπεται. Ο
∆ικαιούχος οφείλει – στην περίπτωση που προβλέπεται - να έχει δηµιουργήσει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
µισθωτής εργασίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µετά την υλοποίηση της επένδυσής του
(ηµεροµηνία τελευταίου παραστατικού τιµολόγιο/εξόφληση). Η επίτευξη του στόχου αυτού ελέγχεται
µετά τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος από τον ΕΦ. Σε περίπτωση µη
επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου, το καταβληθέν µε την αποπληρωµή επιπρόσθετο 5%,
επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία είσπραξής του.

Ιδιωτική Συµµετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να
χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή / και δάνειο.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος κάλυψης της ίδιας συµµετοχής είναι η
καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου µε νέες σε µετρητά
εισφορές των εταίρων/µετόχων.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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:
Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/
µετοχικού κεφαλαίου µε χρήση µετρητών ή λοιπών διαθεσίµων των εταίρων/µετόχων
Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιµα υπόλοιπα των λογαριασµών των
φυσικών προσώπων της τελευταίας ηµέρας του προηγούµενου µήνα πριν την ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης
Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (οµολόγων, µετοχών εισηγµένων εταιρειών, µερίδια αµοιβαίων
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιµάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ηµέρας 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».
Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συµµετοχής µε χρήση των
φορολογηθέντων αποθεµατικών ή των κερδών εις νέον νοµικού προσώπου που µετέχει στο
εταιρικό/µετοχικό του κεφάλαιο
Οικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης και
πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για εταιρείες που
τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισµός της τελευταίας κλεισµένης
διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασµών του προηγούµενου µήνα υπογεγραµµένα από το
λογιστή και το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ µετόχου για τη συµµετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για
τους σκοπούς της επένδυσης
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Σηµείωση:
Α) Όταν µια επιχείρηση - µέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συµµετοχή του φορέα της επένδυσης
µε κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή µε δέσµευση των φορολογηθέντων αποθεµατικών της, πρέπει να
ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον υπολογισµό της ρευστότητας αφαιρούµε από το
κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και
µετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συµµετοχής.
Β) ∆εν λαµβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεµατικό
Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ µετοχικού κεφαλαίου πριν την
υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
Γ) Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και
Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του
µετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών εφόσον εκκρεµεί η δηµοσίευση.
Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασµών 40 και 43 στην µεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους
Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς µετρητών στο Τραπεζικό λογαριασµό όψεως της εταιρείας,
κίνηση του λογαριασµού αυτού της τελευταίας ηµέρας του προηγούµενου µήνα πριν την ηµεροµηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)
Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του
κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρµόδιου φορέα στο οποίο έχουν
κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου)
Βεβαίωση µεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ
Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασµών 40 και
43 για στη µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.
Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς µετρητών στο τραπεζικό λογαριασµό όψεως της εταιρείας για
καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασµού αυτού της τελευταίας ηµέρας
του προηγούµενου µήνα πριν την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
∆ΑΝΕΙΟ
Έγκριση δανείου ή σύµβαση δανείου από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα από Βεβαίωση
Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης
δανειοδότησης, όπως:
Αντικείµενο και προϋπολογισµός της δανειοδοτούµενης επένδυσης
Το ύψος του εγκεκριµένου δανείου
Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωµής του
Το επιτόκιο
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).
Επισηµαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να
φέρουν ηµεροµηνία προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
Ο τραπεζικός δανεισµός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη µορφή
τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από
άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και µέσω αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον
υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο
προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.
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∆ιευκρινίζεται ότι αλληλόχρεοι λογαριασµοί που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις πριν
την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στην παρούσα ∆ράση, δεν αφορούν αποκλειστικά το σχέδιο,
εποµένως δεν θεωρούνται τραπεζικός δανεισµός για το επενδυτικό σχέδιο, και δεν απαιτείται να
προσκοµισθεί για αυτούς Πρόσθετη Πράξη.
Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του
ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις:
οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρµόζονται σε όλες τις µορφές
στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.
πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασµού
επιχορηγήσεων µε χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε µορφή στήριξης.
µπορεί ο συνδυασµός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισµα όλων των
συνδυασµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης (το
τµήµα χρηµατοδοτικού εργαλείου υποστηριζόµενο από το ΕΣΠΑ µαζί µε την Επιχορήγηση να είναι
µικρότερο ή ίσο του επιχορηγούµενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).
οι επιχορηγήσεις δεν χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή στήριξης που ελήφθη από
χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιµοποιούνται για τη προχρηµατοδότηση επιχειρήσεων.
αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και χορηγείται µε τον
Κανονισµό ΕΕ 1407/2013 εµπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)
αυτού σωρεύεται µε την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά τον υπολογισµό του ορίου που
θέτει ο Κανονισµός ΕΕ 1407/2013 και δεν δύναται να ξεπεραστεί.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε ξένο νόµισµα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η
επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης, είναι
υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής σύµβασης
µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις, εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού
αλληλόχρεου λογαριασµού.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της
σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο
σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές
τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία
έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις
περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε
το Πιστωτικό Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράµµατος.
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα, δεν µπορεί να εφαρµοστεί
όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του Escrow Account, όπως αυτός
περιγράφεται παρακάτω.
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του
δικαιούχου δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη για τη παρούσα δράση.
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
(επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται µε την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στο ΕΦ και
να συνάδει µε τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηµατοδότησής του. Μετά
την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο ΕΦ δύναται να ζητήσει επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών στοιχείων για την δυνατότητα κάλυψης ιδιωτικής συµµετοχής.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής του
επενδυτικού σχεδίου είτε µε έγκριση δανείου από αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα από την Τράπεζα της
Ελλάδας, είτε µε βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός
δικαιούχος οφείλει να υποβάλει µέχρι το πρώτο αίτηµα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών τη
Σύµβαση δανείου από το περιεχόµενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην
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χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης
Χρηµατοδοτικού Σχήµατος.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον Ενδιάµεσο Φορέα
(ΕΦ). Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας χρηµατοδότησης επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή
µη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν
επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας
χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για την παροχή δανείου που θα
αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την
υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται
απευθείας στο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µε το οποίο έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το
ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στον αρµόδιο
ΕΦ.
Η δυνατότητα της εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε τράπεζα, δεν µπορεί να εφαρµοστεί
όταν ο δικαιούχος προβεί σε δήλωση προσχώρησης για χρήση του ESCROW ACCOUNT όπως αυτός
περιγράφεται παρακάτω.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 40% της
δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή
προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται
υπέρ του ΕΦ µε διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου ή/και ορισµένου χρόνου µε λήξη µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συµβεί κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισµένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της
επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άµεσα να την αντικαταστήσει µε άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ
νέου η ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα
ανωτέρω προσκοµισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραµένει σε ισχύ καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται, έπειτα από αίτηµα του δικαιούχου, να αποµειώνεται
σταδιακά µε βάση ισόποσο συµψηφισµό της µε αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και
πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δηµόσια χρηµατοδότηση και επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τον
πλήρη συµψηφισµό της ως ανωτέρω.
Παρέχεται η δυνατότητα/επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής,
όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, να ζητήσει εκ νέου προκαταβολή πρόσθετης
δηµόσιας επιχορήγησης. Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει αυτό να γίνει µε διατήρηση της υπάρχουσας
εγγυητικής επιστολής, απαιτείται η επιστολή να έχει κατάλληλα διατυπωµένο περιεχόµενο και να επαρκεί
ως προς το ποσό/ύψος της.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριµένης.

Β) Ενδιάµεση/σες καταβολή/λες
Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήµατος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των
επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής του Αιτήµατος, και η αναλογούσα δηµόσια
χρηµατοδότηση.
Σωρευτικά οι ενδιάµεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν µπορούν να υπερβούν το 80%
της εγκεκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης.
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Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού (ESCROW Account)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού
λογαριασµού µε τη µορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού», εφεξής ESCROW ACCOUNT,
προκειµένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιµολογηθείσες και
πιστοποιηµένες σε Ενδιάµεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον ΕΦ δαπάνες απευθείας στους
παρόχους/προµηθευτές του.
Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω λογαριασµού καθορίζεται σύµφωνα µε την µε Α.Π.
62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (∆εσµευµένου)
Λογαριασµού (Escrow Account)» (ΦΕΚ΄ Β 1738) και εξειδικεύεται περαιτέρω µε την υπογραφή Σύµβασης
µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ, του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων και του ΕΦΕΠΑΕ.
Το κόστος χρήσης Escrow Account, ανέρχεται σε ποσό τριάντα δύο ευρώ (32,00€) ανά δικαιούχο,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των τυχόν εξόδων ηλεκτρονικής µεταφοράς ποσών σε λογαριασµούς των
παρόχων του δικαιούχου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το ∆ικαιούχο µέσω πιστωτικών
ιδρυµάτων, µε χρήση µοναδικού προσωποποιηµένου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωµής που θα
παρέχεται ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ στον δικαιούχο όταν, µετά από σχετική αίτησή του, προσχωρήσει
ηλεκτρονικά στον Escrow Account. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ πριν την υποβολή από το
δικαιούχο της πρώτης Αίτησης Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ∆απανών, στην οποία
περιλαµβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν µέσω Escrow Account. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε
οικονοµική υποχρέωση του δικαιούχου.
Σηµειώνονται τα εξής:
1. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account ωστόσο εφόσον επιλέξει να τον
χρησιµοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης ∆απανών, αλλά και σε έντυπη µορφή την τυποποιηµένη δήλωση προσχώρησης, µε την
οποία δηλώνει τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account. Η δήλωση αυτή δεν δεσµεύει το
δικαιούχο ως προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν µέσω Escrow Account.
2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα είσπραξης µέρους της επιχορήγησης (έως το 40%) µέσω προκαταβολής,
παράλληλα µε τη χρήση του Escrow Account. Ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση Escrow Account
µόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση σε Αίτηση Ενδιάµεσης
Επαλήθευσης ∆απανών. ∆εν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που
περιλαµβάνονται σε Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ∆απανών.
3. Ο δικαιούχος ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης Escrow Account εφόσον συµπεριλάβει σε Αίτηση
Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ∆απανών εγκεκριµένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες,
για τις οποίες αιτείται η αναλογούσα επιχορήγηση να καταβληθεί απευθείας στους
παρόχους/προµηθευτές του.
4. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προµηθευτή το τυχόν µη εγκεκριµένο µέρος
και µη επιχορηγούµενο ή µη επιλέξιµο τµήµα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε τιµολογίου, την Ιδιωτική Συµµετοχή καθώς
και τυχόν φόρους πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης µε χρήση Escrow Account.
5. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να συµπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
∆απανών εγκεκριµένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον
ίδιο και δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει µε χρήση Escrow Account.
Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριµένη και υλοποιηθείσα δαπάνη επιτρέπεται να ανήκει είτε στην µία είτε
στην άλλη κατηγορία.
6. ∆εν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για τµήµα επιχορηγούµενου κόστους ανά παραστατικό
αγοράς.
7. ∆απάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης ∆απανών, η οποία ωστόσο δεν πιστοποιείται συνολικά για διάφορους λόγους από τον
ΕΦΕΠΑΕ, δεν µπορεί να εξοφληθεί µε χρήση ESCROW ACCOUNT.
8. ∆απάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάµεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης ∆απανών και, στη συνέχεια, πιστοποιείται σε διαφορετικό επιλέξιµο ύψος από τον
ΕΦΕΠΑΕ, µπορεί να εξοφληθεί µε χρήση Escrow Account µέχρι του πιστοποιηµένου επιλέξιµου ύψους
και εφόσον ο δικαιούχος προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού διαφοράς πριν την έναρξη της
διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης µε χρήση Escrow Account.
9. Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ/του ΕΦΕΠΑΕ ως προς την εφαρµογή
Escrow Account στην υλοποίηση και εξόφληση δαπανών του επιχειρηµατικού του σχεδίου, πάντοτε
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο και την παρούσα Πρόσκληση, και οφείλει να προσκοµίζει
έγκαιρα κάθε έγγραφο και στοιχείο που απαιτείται.
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10. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκοµίζει στον ΕΦΕΠΑΕ κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης τα
αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν στις δαπάνες, που έχουν πληρωθεί απευθείας στον
πάροχο/προµηθευτή µε τη χρήση Escrow Account, καθώς µε αυτά αποδεικνύεται η οριστική και πλήρης
υλοποίηση και εξόφληση της δαπάνης αυτής από τον ∆ικαιούχο.
11. ∆απάνες για τις οποίες δεν ικανοποιείται το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων και προϋποθέσεων
που έχουν εφαρµογή, δεν θεωρούνται οριστικά πιστοποιηµένες και δύναται να ξεκινήσει γι’ αυτές
διαδικασία ανάκτησης της αναλογούσας επιχορήγησης.

Γ) Αποπληρωµή
Καταβάλλεται µετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του
και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης. Στην περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου
είναι τελικά µικρότερη της εγκριθείσας, η δηµόσια χρηµατοδότηση θαυπολογισθεί επί του
πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, µε ελάχιστο όριο επένδυσης τις
25.000,00€.
Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση κόστος του έργου, καθώς και
η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού 5% που αντιστοιχεί
στην επίτευξη του στόχου που σχετίζεται µε την πρόσληψη νέου προσωπικού τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
µισθωτής εργασίας, εφόσον προβλέπεται. Ο ∆ικαιούχος οφείλει – στην περίπτωση που προβλέπεται - να
έχει δηµιουργήσει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ µισθωτής εργασίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους µετά την
υλοποίηση της επένδυσής του (ηµεροµηνία τελευταίου παραστατικού τιµολόγιο/εξόφληση). Η επίτευξη
του στόχου αυτού ελέγχεται µετά τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος από τον
ΕΦ. Σε περίπτωση µη επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου, το καταβληθέν µε την αποπληρωµή
επιπρόσθετο 5%, επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία είσπραξής του.
Η ∆Α/ΕΦ διασφαλίζει ότι ο ∆ικαιούχος λαµβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόµενης ενίσχυσης το
αργότερο σε ενενήντα µέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής του Αιτήµατος από τον ∆ικαιούχο. Προς
τούτο, µπορεί να καταρτίσει ενδιάµεσες ενδεικτικές προθεσµίες. Η προθεσµία πληρωµής των 90 ηµερών
δύναται να διακοπεί από τη ∆Α/ΕΦ σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132
παρ. 2 του Καν.1303/2013. Η διαδικασία διακοπής και τεκµηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
Ο προϋπολογισµός της παρούσας ∆ράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000€ (∆ηµόσια
∆απάνη) και κατανέµεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική
Ελλάδα
∆υτική
Μακεδονία,
Ιόνια
Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

45.000.000

40.000.000
15.000.000
5.000.000
15.000.000
120.000.000
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Α. Κατάσταση Εταίρων/µετόχων της Εταιρίας
(κατηγορία Α και Β)

Σύνολο: 65%

Α.1 Εµπειρία εταίρων / µετόχων της επιχείρησης για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συµµετοχής Επενδυτικού
Σχεδίου

20%

Β. Επενδυτικό Σχέδιο

80%

Σύνολο: 35%

Β.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

70%

Β.2 Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑ∆ 55
55.10
55.10.1
55.10.10

Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες, µε καθηµερινή
καθαριότητα (εκτός της χρονοµεριστικής µίσθωσης)
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες, µε καθηµερινή
καθαριότητα (εκτός της χρονοµεριστικής µίσθωσης)

55.10.10.01

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο

55.10.10.02

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο

55.10.10.03

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο

55.10.10.04

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο

55.20*

Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής

55.20.1

Υπηρεσίες καταλυµάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύµατος σύντοµης διάρκειας

55.20.11
55.20.11.03

Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και
σε αυτόνοµες ενότητες διακοπών
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης
πελατών

55.20.11.04

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων για µικρή διάρκεια

55.20.11.05

Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωµένων δωµατίων για µικρή διάρκεια

55.3

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα

55.30
55.30.1

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα
οχήµατα
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήµατα αναψυχής (τροχόσπιτα) και
ρυµουλκούµενα οχήµατα (τρέιλερ)

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)

55.30.12

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήµατα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυµουλκούµενα οχήµατα
(τρέιλερ)

55.30.12.01

Υπηρεσίες µακρόχρονης µίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα
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