ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στις 20/11/2017
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 08/01/2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως του Διαθέσιμου Προϋπολογισμού
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:
ΜΕΤΑ την Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης Χρηµατοδότησης
Οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν µε σειρά προτεραιότητας,
σύµφωνα µε την Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηµατοδότησης
Η ∆ράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείµενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών
Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη
εξαγωγική δραστηριότητα, µέσω της συµµετοχής τους σε εµπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως
αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, ΠΡΙΝ την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης:
Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας
Β) διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) του Παραρτήµατος VI του Οδηγού
του Προγράµµατος οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της
συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις
Γ) παράγουν / µεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
∆) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου
κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/µεταποιούν. Ως έτος
υπολογισµού λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της
αίτησης χρηµατοδότησης.
∆ιευκρινίζεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος και οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
να πληρούν τις απαιτήσεις (Α), (Β), (Γ) και (∆) όπως ορίζονται ανωτέρω
να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά µία
Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηµατοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης ή εκείνη στην οποία είναι εγκατεστηµένη η µονάδα/τόπος παραγωγής του προϊόντος/ων
που θα προβληθεί/ουν στην έκθεση
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να έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης), λαµβανοµένων υπόψη
των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
να λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια
λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η
προσκόµιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
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 ή να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
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) (Παράρτηµα ΙV ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της παρούσας Πρόσκλησης) και στο άρθρο 2(18) του Καν. ΕΕ 651/2014.
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 ενέργειες/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
να εµφανίζουν θετικό (µεγαλύτερο του µηδενός) αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Ως έτος υπολογισµού λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος και οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
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. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας πρόσκλησης.
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 (ΚΑ∆) Μεταποίησης οι οποίες µπορούν να
λάβουν χρηµατοδότηση από τη παρούσα ∆ράση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆) του Οδηγού του Προγράµµατος. Τα επενδυτικά σχέδια που θα
χρηµατοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ):
Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων
Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β)
Υλικά / Κατασκευές
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία-Φάρµακα.

ΕΠΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ
Επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων: έως €100.000,00.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων έργων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τριάντα (30) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστηµα αυτό θα
πρέπει να υποβληθεί το απαιτούµενο αίτηµα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης.
Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) µήνες υλοποίησης του έργου (από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συµµετοχή σε µια (1) τουλάχιστον εµπορική
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έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγµατοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείµενο
αιτήµατος επαλήθευσης. Η µη συµµόρφωση των δικαιούχων µε την ανωτέρω απαίτηση δύναται να
επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
!!! Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης !!!
Επιλέξιµες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συµµετοχή των δικαιούχων σε εµπορικές
εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:
Α/ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

1.

2.

Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
Κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
Έξοδα µετακίνησης και διαµονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετέχουν
σε κάθε εµπορική έκθεση. Επιλέξιµα είναι τα κόστη µέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της
επιχείρησης που αφορούν σε:
• Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονοµική Θέση
• Επιµέρους µετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
• ∆ιαµονή µέχρι του ποσού των 300€ ανά άτοµο ανά ηµέρα
Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούµενου
εξοπλισµού π.χ., οπτικοακουστικός εξοπλισµός για τις ανάγκες προβολής
Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και του
κόστους ασφάλισης αυτών)
Αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση /
λειτουργία του περιπτέρου (π.χ., ∆ιερµηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των
αµοιβών αυτών συνολικά δεν µπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριµένης
κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση
Κόστος σχεδιασµού και µετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (µακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα
στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιµο κόστος σχεδιασµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ εντύπου.
∆ιαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της
υλοποίησης σύµφωνα µε το Άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 651/2014 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να αφορούν στο χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και
µέχρι την ολοκλήρωση του έργου
• ∆εν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής
φορολογικών και νοµικών συµβουλών ή διαφηµιστικές υπηρεσίες.
Πιθανές δαπάνες διαµονής, µετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων
περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν είναι επιλέξιµες ως διακριτές δαπάνες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών µε εξαίρεση Κόστος σχεδιασµού και
µετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου), όπως περιγράφεται ανωτέρω.
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης
επιλεξιµότητας δαπανών.
Τα ανώτατα όρια που τέθηκαν παραπάνω, θα ελέγχονται κατά την πιστοποίηση.
∆εν επιτρέπεται η χρηµατοδότηση της δηµιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανοµής σε άλλα κράτη
µέλη ή τρίτες χώρες.
Η συµµετοχή της επιχείρησης σε εµπορικές εκθέσεις επιτρέπεται µόνον µε την ιδιότητα του εκθέτη.
Στην περίπτωση συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών
που αφορούν σε ενοικίαση ή/και διαµόρφωση περιπτέρου.
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Η κάθε δικαιούχος επιχείρηση θα τύχει της εγκριθείσας ενίσχυσης, νοουµένου ότι έχει µεταβεί και
παρευρίσκεται στην εκάστοτε έκθεση εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της. Αν η επιχείρηση
εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόσωπο της στη χώρα όπου οργανώνεται η έκθεση, θα πρέπει να
υποβληθούν αναλυτικά τιµολόγια των διοργανωτών της έκθεσης τα οποία να εκδίδονται στο όνοµα
της ελληνικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα διαµονής και µετακίνησης πρέπει να
αφορούν αποκλειστικά στα στελέχη/εκπροσώπους της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να
υποβάλει και σχετική βεβαίωση όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
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 του κόστους των αιτούµενων δαπανών µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία που θα λαµβάνουν υπόψη τη
φύση και το είδος των συγκεκριµένων δαπανών
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 τη δραστηριότητα της επιχείρησης
καθώς και τον σκοπό για τον οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί. 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) δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούµενων
επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας
είναι:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Προϋπολογισµός ανά
Εµπορική Έκθεση

∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Ενωσιακή και Εθνική)
(%) σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 19)

Ιδιωτική Συµµετοχή

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τ.µ.
Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τ.µ.
Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις
συµµετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τ.µ.

Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 10.000 €
Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 17.500 €
Έως 50% µε ανώτατο το
ποσό των 25.000 €

Τουλάχιστον
50%
Τουλάχιστον
50%
Τουλάχιστον
50%

Προϋπολογισµός ∆ιαχείρισης και
παρακολούθησης υλοποίησης έργου

∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Ενωσιακή και Εθνική)
(%) σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ)
651/2014 (άρθρο 18)

Ιδιωτική Συµµετοχή

Μέχρι €1.000 για τη ∆ιαχείριση και
Έως 50% µε ανώτατο το
Τουλάχιστον
ποσό των 500 €
50%
Παρακολούθηση Υλοποίησης του Έργου
Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν τα µέγιστα όρια όπως ορίζονται ανωτέρω, το ποσό πέραν της
δηµόσιας χρηµατοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή

Ιδιωτική Συµµετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να
χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή / και δάνειο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
/ ΕΝΤΑΞΗΣ)
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να
υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός
θα περιλαµβάνει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ σε µη επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή αρχείου (π.χ., αρχείο τύπου pdf).
Α/Α
1.
2.
3.

4.

5.

6.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Έντυπο υποβολής από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (παράγεται από το ΠΣΚΕ).
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης µέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύπωση).
- Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ∆Σ και Ορισµού Νοµίµου Εκπροσώπου σε ισχύ, νοµίµως
δηµοσιευµένα.
- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νοµίµως δηµοσιευµένα.
- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωµένο από την αρµόδια Υπηρεσία
(Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η ∆ιαχείριση - Εκπροσώπηση.
- Για Ατοµικές: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατοµικής Επιχείρησης από τη ∆.Ο.Υ.
- Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: Πράξη
σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νοµίµως δηµοσιευµένα και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας.
- Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης που προβλέπονται µε βάση το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης ή για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση.
Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της
αρµόδιας υπηρεσίας περί συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας. Σε περίπτωση που,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Νόµιµου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας µε αναφορά στις σχετικές διατάξεις.
Οικονοµικά στοιχεία ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων
Επιχειρήσεις µε τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων:
- Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων (Έντυπο Ε1 ή Έντυπο Ν καθώς και Έντυπο Ε3) µε
ηλεκτρονική υποβολή για τις τρεις (3) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες
διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα.
- Υπόδειγµα (ΕΛΠ) Β.6 Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες µε υπογραφή και
σφραγίδα του λογιστή ή του νόµιµου εκπρόσωπου για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης

7.
8.
9.

Επιχειρήσεις µε τήρηση ∆ιπλογραφικών Βιβλίων: Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης,
Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων (Έντυπο Ε1 ή Έντυπο Ν καθώς και Έντυπο Ε3) µε ηλεκτρονική
υποβολή για τις τρεις (3) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής
της αίτησης χρηµατοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές
χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της εταιρείας µε το Γνήσιο
της Υπογραφής σύµφωνα µε το υπόδειγµα Α στο Παράρτηµα IΧ.
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ σύµφωνα µε το
υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΧ.
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 κατ’ αναλογία τα φορολογικά στοιχεία, οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τα
κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε την εταιρική/µετοχική σύνθεση, νόµιµη
εκπροσώπηση και διαχείριση καθώς και το σύνολο των εργαζοµένων για το σύνολο των
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόµενες ή/και συνδεδεµένες µε την επιχείρηση που υπέβαλε την
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αίτηση χρηµατοδότησης µαζί µε τη σχετική Υ∆ που προβλέπεται στον κανονισµό 651/2014 της
Ε.Ε. (βλ. Α/Α 8) κατά περίπτωση για τις δύο (2) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται
του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.
10. Στοιχεία τεκµηρίωσης των πεδίων της αίτησης χρηµατοδότησης που αξιολογούνται

(π.χ., φωτογραφικό υλικό προϊόντων, ενέργειες προβολής προώθησης των προϊόντων
στο παρελθόν, τυχόν παραστατικά πώλησης των προϊόντων, τυχόν συµφωνητικά ή
συναφή έγγραφα µε πελάτες κ.λ.π.)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ µετά την
οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης και της υποβολής από πλευράς δικαιούχων
των δικαιολογητικών καταβολής επιχορήγησης. Η δηµόσια χρηµατοδότηση υπολογίζεται επί του
πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, πάντοτε τηρουµένων των ελάχιστων
ορίων κάθε κατηγορίας δαπανών. Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας χρηµατοδότησης επηρεάζεται από
την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων. Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται
απευθείας στον φορέα / δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Για την καταβολή της
ενίσχυσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XIΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ του Οδηγού του Προγράµµατος.
Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις δικαιούχων εγκεκριµένων έργων στα οποία επιβλήθηκε ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΟΡΟΣ κατά την ένταξή τους στη ∆ράση, απαιτείται η ικανοποίηση του όρου αυτού κατά την πιστοποίηση
ή στο στάδιο καταβολής της επιχορήγησης.
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 50.000.000€ (∆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

18.000.000

Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

13.000.000
8.000.000
1.000.000
50.000.000

10.000.000
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