ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στις 04/06/2018
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»
του ΕΠΑνΕΚ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 -2020
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής: 11/06/2018
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής: 15/11/2018 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: 04/06/2018
Η ∆ράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» έχει ως αντικείµενο α) την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ και β) την αύξηση της προσφοράς ψηφιακών
υπηρεσιών, εφαρµογών και ολοκληρωµένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις.

∆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 πληρούν σωρευτικά τα
ακόλουθα:
1. Να τηρούν βιβλία Απλογραφικά ή ∆ιπλογραφικά και µέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισµένες
τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. ∆ιευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική
χρήση λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης,
για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι
αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης, που ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα του Οδηγού του Προγράµµατος ΙV ΜΗ
EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆).
3. Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής
πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθµίδα, δύνανται να υποβάλλουν
επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο κατόπιν της υλοποίησής του
θα οδηγήσει κατ΄ ελάχιστον σε µετάβασή του:
από την Χαµηλή (∆) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθµίδα,
από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθµίδα,
από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθµίδα.
Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη
βαθµίδα (Α)
4. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι µικρότερος των 55.000,00€.
5. Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης
σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συµµετοχής σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Οδηγού
του Προγράµµατος: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ.
6. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλουν να αφορά σε ΚΑ∆ που δεν περιέχεται στο Παράρτηµα ΙV του
Οδηγού του Προγράµµατος ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆).
7. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά
σε µία µόνο Περιφέρεια.
8. 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.
9. Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
10. Να εµφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (µεγαλύτερο του µηδενός) αποτέλεσµα προ φόρων και
αποσβέσεων την τελευταία 3-ετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισµών λαµβάνεται η κλεισµένη
διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η
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δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (2018 - φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονοµικές
καταστάσεις (όπου απαιτείται).
11. Να έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα V Ορισµός των ΜΜΕ
της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας
αυτής
12. Να δεσµευτούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι µέχρι την ολοκλήρωση της
δράσης/επένδυσης θα µεριµνήσει για τις κατάλληλες παρεµβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία (ΑµΕΑ) στο σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρµογών στα πλαίσια
του επενδυτικού σχεδίου µε την πλήρη συµµόρφωση µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα
του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιµότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0,
level ΑΑ).
13. Να λειτουργούν 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. 4430/2016 όπως ισχύει, 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. Επίσης, επιλέξιµες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49
επ. του Ν. 4194/2013.»
14. 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 VI Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης).
15. Να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
16. 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.
17. Να ΜΗΝ περιλαµβάνονται ως ∆ικαιούχοι
• στην υπ αρ 606/9.9.2015 Απόφαση Ανάκλησης Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων
στο πλαίσιο της ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για
την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. του
Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών (Α∆Α 68ΤΥ65ΦΘΘ-2Υ∆),
• στην υπ αρ 377/2.3.2016, Απόφαση Ανάκλησης Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων,
στο πλαίσιο της ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών
καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών
κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (Α∆Α 7ΦΡΨ4653ΟΞ-Ψ∆Ε),
• στην υπ αρ 605/9.9.2015, Απόφαση Ανάκλησης Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων,
στο πλαίσιο της ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών
καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών
κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ) καθώς και
• στην υπ αρ 4401/13.6.2016, Απόφαση Ανάκλησης Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξεων
δικαιούχων, στο πλαίσιο της ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την
υλοποίηση Επενδύσεων στον τοµέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχοµένου (digi-content), του
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ).
18. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί
σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
19. 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
20. 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 ή 30.000€ για επιχειρήσεις χονδρικού - λιανικού
εµπορίου ή µεταποίησης
προϊόντων
αλιείας
και
υδατοκαλλιέργειας, οι
οποίες δεν
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευµάτων) µέσα σε µία τριετία
(τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης
του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης
21. Να υποβάλλουν µία και µοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
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Επισηµαίνεται ότι:
- ∆εν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση
της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό χώρο µε άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί
συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
- ∆εν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις µε έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
∆ιευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης µπορεί να είναι είτε η έδρα της
επιχείρησης είτε υποκατάστηµα αυτής.
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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος
υποχρεούται να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του εντύπου ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)
∆ικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)
Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0,5, 1)
Εξοπλισµός Γραφείου (printers, scaners, projectors)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της
επιχείρησης (πχ Bar code readers, ∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top
boxes)
Ιστοσελίδα
Σύνδεση σε e-market places
Digital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media
E-shop /σύστηµα κρατήσεων
Ασφαλείς πληρωµές
Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
Εφαρµογές γραφείου, Antivirus
Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της
παραγωγής και των επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS,
WMS,PMS)
Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της
επιχείρησης (CRM, HRMS)
Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

0 / 0,5 / 1
0 / 0,5 / 1
0/1
0 / 0,5 / 1
0/1
0/1

ΣΥΝΟΛΟ

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
0/1
0/1

0-18

Στο ερωτηµατολόγιο αυτό σηµειώνονται ο εξοπλισµός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία
έτη από την υποβολή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, οι υπηρεσίες, το λογισµικό και τα
λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιµοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.
Η ορθότητα της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ πριν από
την πρώτη εκταµίευση, µε την προσκόµιση από τον δικαιούχο δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν
τα αναγραφόµενα στην Αίτηση Χρηµατοδότησης.
Ενδεικτικά, αναφέρονται το βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της
επιχείρησης, λογαριασµοί τηλεφωνίας, συνδροµές – αντίγραφα τιµολόγιων συνδροµής σε εξειδικευµένες
βάσεις δεδοµένων, αντίγραφα αδειών χρήσης λογισµικού, βεβαίωση του Νόµιµου Εκπροσώπου της
επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, τιµολόγιο ή
απόδειξη κατοχύρωσης του domain name, αντίγραφα τιµολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ή
όποιο άλλο πρόσφορο µέσο που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.
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Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση
κατατάσσεται σε ανώτερο επίπεδο ψηφιακής ωριµότητας το επιχειρηµατικό σχέδιο
προωθείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης προκειµένου να διαπιστωθεί αν κατά την ένταξη
τηρούνταν οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη δράση
Με τη συµπλήρωση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόµατα σε µία από
τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθµίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριµότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριµότητας
Βαθµός
15 – 18
8,5 – 14,5
4,5 – 8
0–4

Ψηφιακή Βαθµίδα
Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθµίδα
Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθµίδα
Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθµίδα
∆ - Χαµηλή Ψηφιακή Βαθµίδα

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Κάθε δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση, για να αποδείξει την ορθότητα της συµπλήρωσης του
ερωτηµατολογίου κατά το στάδιο της υποβολής, θα πρέπει να προσκοµίσει την σχετική Υπεύθυνη
∆ήλωση του Παραρτήµατος VIIΙ του Οδηγού του Προγράµµατος.
Αφού συµπληρώσει τα απαιτούµενα πεδία στο ΠΣΚΕ και δηλώσει τις δαπάνες του επενδυτικού
σχεδίου, πραγµατοποιείται εκ νέου η ψηφιακή κατάταξη της επιχείρησης.
Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηµατοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος /
επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθµιση κατά δύο (2) τουλάχιστον βαθµίδες
και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθµίδα Β οι οποίες θα πρέπει να οδηγούνται σε
ψηφιακή αναβάθµιση κατά µία βαθµίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την
ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθµίδα Α.
Η αναβάθµιση προκύπτει από την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση, οι οποίες θα τον
επιβραβεύσουν µε τους απαραίτητους βαθµούς, για τη µετάβαση σε ανώτερη βαθµίδα.
Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθµίδα που έχει καταταγεί
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΩΝ

–

ΕΡΓΩΝ

&

Επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων: από €55.000,00 έως και
€400.000,00.
Για το Σύνολο των Περιφερειών της Ελλάδας η ∆ηµόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική)
είναι: 50% και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την Ιδία Συµµετοχή της επιχείρησης.

Ιδιωτική Συµµετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να
χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή / και δάνειο.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
!!! Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία
προκήρυξης του προγράµµατος: 04/06/2018 !!!
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρµογών0 - 100%
λογισµικού για τους σκοπούς της επένδυσης, µε τα
συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το
απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα ή εξυπηρετητής µε το
συνοδευτικό εξοπλισµό δικτύωσης µε τη µορφή του
Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Εξοπλισµός Ενσύρµατου ή/ και Ασύρµατου ∆ικτύου &
καλωδίωση [∆ροµολογητές (Routers), Μεταγωγείς
(Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδοµή (access
points, antennas κτλ.)]
3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4. Εξοπλισµός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις
10%
δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ., Bar code readers,
∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
Το σύνολο των δαπανών της Κατηγορίας ∆απάνης 1 - Εξοπλισµός µπορεί να κυµαίνεται
από 0% έως και το 100% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
1. Εφαρµογές γραφείου, antivirus κλπ
2. Ανάπτυξη / Αναβάθµιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2
έως €2.500
γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –
mobile responsive ή dedicated mobile version)
3. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού
έως €4.000
καταστήµατος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς
και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή
dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής
λογισµικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών
πληρωµών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιµο από τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.)
4. Συµµετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές
Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν
δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό
καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση),
για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων,
σύγκριση τιµών, συµµετοχή σε προµήθειες, τιµολόγια και
πληρωµές, συµµετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και
δηµοπρασίες, κλπ,
5. Εφαρµογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωµών.
6. Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη
βελτιστοποίηση της παραγωγής και των
επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS,
WMS,PMS)
7. Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών ή
προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
8. Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη
70%
δραστηριότητα της επιχείρησης
9. Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
Το σύνολο των δαπανών της Κατηγορίας ∆απάνης 2 - Λογισµικό µπορεί να κυµαίνεται
από 0% έως και το 100% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.

2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Η Κατηγορία 3
∆ΕΝ αποτελεί
Υποχρεωτική
∆απάνη)

1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
2. Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
4. Παρουσία στα Social media
5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης
6. Υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου του
ηλεκτρονικού καταστήµατος
7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής
ασφάλειας
8. Υπηρεσίες καταχώρησης, µετασχηµατισµού και µεταφοράς
δεδοµένων
9. Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

5%
έως €1.000
5%
10%
10%
5%
και έως €4.000

Το σύνολο των δαπανών της Κατηγορίας ∆απάνης 3 - Υπηρεσίες µπορεί να κυµαίνεται
από 0% έως 25% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
4:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
(Η Κατηγορία 4
∆ΕΝ αποτελεί
Υποχρεωτική
∆απάνη)

Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό) µε
την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας,
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕ∆)
1 ΕΜΕ = 12 ανθρωποµήνες = 300 ηµέρες ασφάλισης = 2.400
ανθρωποώρες.
Υπολογισµός ΕΜΕ:
1. Εργαζόµενος µε πλήρες ωράριο (8ωρο): Hµέρες ασφάλισης
(του έτους) που ο εργαζόµενος δουλεύει µε πλήρες ωράριο
(8ωρο) / 300.
2. Εργαζόµενος που δουλεύει µε ωράριο µικρότερο των οκτώ
ωρών (στοιχεία από τους Πίνακες προσωπικού): (αριθµός
ασφαλιστικών ηµεροµισθίων ανά µήνα x ώρες εργασίας ανά
ηµέρα x µήνες εργασίας) / 2.080.

40% και µέχρι €24.000
ως ακολούθως:
12.000 ανά ΕΜΕ
∆εν είναι επιλέξιµη η
πρόσληψη συζύγων
και συγγενών α’ και β’
βαθµού.

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης
απασχόληση για διάστηµα 1 έτους, δηλαδή η συµπλήρωση 40
ωρών εβδοµαδιαίως για 12 µήνες από ένα άτοµο πλήρους
απασχόλησης ή από περισσότερα άτοµα µερικής
απασχόλησης κατά το ίδιο διάστηµα.

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων
Επενδυτικού Σχεδίου, το άθροισµα του Π/Υ των επιλέξιµων δαπανών στις Κατηγορίες ∆απάνης 3
και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι µικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού
επιχορηγούµενου Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου.
Αναλυτικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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
και να συνάδει µε τη δυναµικότητα της επιχείρησης (π.χ., δεν είναι επιλέξιµη η δαπάνη για προµήθεια
τριών (3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτοµο).
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους και τέλη.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε προµήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.
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2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
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 40% του κόστους αγοράς του λογισµικού/ εφαρµογής. Σηµειώνεται ότι
το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιµο µόνο όταν περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή
εξοπλισµού - λογισµικού.
∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού που γίνεται µε ίδια µέσα του
δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισµικού)
Οι Υπηρεσίες προµήθειας/χρήσης Λογισµικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud
computing» ή άλλο παρεµφερές αυτού, είναι επιλέξιµες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε
συνδροµητική βάση η επιλέξιµη δαπάνη θα µπορεί να καλύπτει µόνο το χρονικό διάστηµα υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου. 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.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήµατος, αυτό πέρα από το
ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται
από τα εξής λογισµικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωµών. Επίσης θα πρέπει
να είναι προσβάσιµο από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το προµηθευόµενο λογισµικό πρέπει να συνάδει µε τη δυναµικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι
επιλέξιµη η δαπάνη για προµήθεια τριών (3) αδειών χρήσης Microsoft Office για έναν (1)
απασχολούµενο)
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέξιµες είναι κάθε µορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:
1. Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
2. Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
4. Παρουσία στα Social media
5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήµισης
6. Υπηρεσίες µετάφρασης του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος
7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
8. Υπηρεσίες καταχώρησης, µετασχηµατισµού (µεταφοράς) δεδοµένων ή παραµετροποίησης λογισµικού
9. Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
υπό τους ακόλουθους όρους:
Να αφορούν στο χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και µέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
Οι πιθανές δαπάνες διαµονής, µετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων
περιλαµβάνονται στη συνολική αµοιβή τους και δεν είναι επιλέξιµες ως διακριτές δαπάνες.
4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους όρους:
Οι εργαζόµενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη πλήρη ή µερική απασχόληση
(µισθωτή εργασία).
Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόµενοι που απασχολούνται µε µερική απασχόληση
λογίζονται ως κλάσµατα ΕΜΕ.
∆απάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον οι
εργαζόµενοι εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται στο συνολικό επιχορηγούµενο Π/Υ του επενδυτικού
σχεδίου και µέχρι του επιλέξιµου ορίου.
Στη περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, οι επιχορηγούµενες ετήσιες
µονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλαδή να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της
επιχείρησης που αυτή διέθετε κατά το έτος 2017 και δύναται να δηµιουργηθούν από την ηµεροµηνία
έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών και µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
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Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσµατα ΕΜΕ), µε βάση τα στοιχεία απασχόλησης
που θα αναφέρονται στο αίτηµα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου.
Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού που αφορά σε κλάσµα ΕΜΕ, δύναται να
επιδοτηθεί.
Το κόστος Ε.Μ.Ε. µισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕ∆) δεν είναι
επιλέξιµη δαπάνη.
∆εν είναι επιλέξιµο το κόστος ΕΜΕ 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.
∆εν είναι επιλέξιµο το κόστος ατόµων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του Φυσικού και
Οικονοµικού Αντικειµένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις
του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου (εξαιρούνται από τον ποσοτικό
περιορισµό τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας όπως ορίζονται κατωτέρω) και εφόσον µε την αιτούµενη
τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα.
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Στο υποβληθέν αίτηµα τροποποίησης από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ, πρέπει να δικαιολογείται
ειδικώς και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης, να τεκµηριώνεται η µη αλλοίωση των στόχων
που έχουν τεθεί και εγκριθεί, να µην µεταβάλλεται η επιλεξιµότητα και να µην αλλοιώνεται το
αποτέλεσµα της αξιολόγησης του σχεδίου.
∆εν γίνεται δεκτό αίτηµα τροποποίησης µε συνέπεια την αύξηση του εγκεκριµένου επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού, καθώς επίσης και τη µείωση του κατώτατου ορίου των €55.000.
∆εν γίνεται δεκτό αίτηµα τροποποίησης που επιφέρει ως συνέπεια την µη κάλυψη του στόχου της
ψηφιακής αναβάθµισης που τέθηκε κατά την ένταξη.
Στον τροποποιηµένο επιχορηγούµενο προϋπολογισµό θα πρέπει να τηρούνται τα µέγιστα ποσοστά και
ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση.
Αν κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, διαπιστωθεί δαπάνη/ες εγκεκριµένη/ες σε λάθος
κατηγορία, δεν απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήµατος τροποποίησης για αλλαγή της κατηγορίας,
εξετάζεται στην τελική επαλήθευση και πιστοποιείται η δαπάνη, εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρούνται τα
µέγιστα ποσοστά και ποσά των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση
Προγράµµατος. Σε περίπτωση υπέρβασης των µέγιστων ποσοστών και ποσών της κατηγορίας, στην
οποία έπρεπε να έχει εγκριθεί η δαπάνη, τότε πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες περικοπές.
Επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης επενδυτικού σχεδίου µε προσθήκη δαπάνης
πρόσληψης νέου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνάει την εγκεκριµένη δηµόσια
χρηµατοδότηση.
Αιτήµατα τροποποίησης ΦΟΑ στα οποία περιλαµβάνεται η µείωση/µη υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αντικείµενο αυτού, σε ποσοστό µικρότερο του
20% του αρχικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου Π/Υ ένταξης εξετάζονται και εγκρίνονται ή
απορρίπτονται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Αιτήµατα τροποποίησης ΦΟΑ στα οποία περιλαµβάνεται η µείωση/µη υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αντικείµενο αυτού, σε ποσοστό µεγαλύτερο του
50% του αρχικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου Π/Υ ένταξης δεν εξετάζονται και απορρίπτονται
από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Αιτήµατα τροποποίησης ΦΟΑ στα οποία περιλαµβάνεται η µείωση/µη υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αντικείµενο αυτού σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο
του 20% και µικρότερο ή ίσο του 50% του αρχικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου Π/Υ ένταξης
εξετάζονται, εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν
σχετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας
ως ακολούθως:
Αλλαγή υπεύθυνου έργου.
Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου.
Μεταβολή επωνυµίας ή/και νοµικής µορφής της επιχείρησης.
Μεταβολή εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης.
Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης εντός της ίδιας κατηγορίας περιφέρειας.
Αλλαγή δαπάνης/δαπανών συνολικής αξίας ίσης, ως ποσοστό, µε το 20% του συνολικού
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου, µε νέα/νέες δαπάνες εντός της ίδιας Κατηγορίας
δαπανών για τις οποίες, τις νέες δαπάνες, τεκµηριώνεται σωρευτικά ότι:
1) υπακούουν στους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών της κατηγορίας
2) εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
3) δεν ξεπερνούν το εγκεκριµένο συνολικό κόστος (συνολική τιµή) των αρχικών δαπανών στις οποίες
γίνεται τροποποίηση.
4) δεν επηρεάζουν την κατάταξη της επιχείρησης στην ψηφιακή βαθµίδα
5) δεν επηρεάζουν τη βαθµολογική κατάταξη του επενδυτικού σχεδίου.
∆ιευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών µπορούν να ενσωµατώνονται στο αίτηµα επαλήθευσης /
πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας µε αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήµατος
τροποποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια ένταξης
στο Πρόγραµµα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη µετά την τελική καταβολή της
δηµόσιας χρηµατοδότησης, οι ∆ικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία
καταστεί αναγκαία σχετικά µε την πράξη προς την ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ /τον ΕΦΕΠΑΕ µε τη µορφή αναφορών ή
παροχής συγκεκριµένων στοιχείων.
Πέραν των ανωτέρω κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις απαιτήσεις
δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 115-117 του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο II του ΕΕ
821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η ∆ηµόσια ∆απάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριµένου έργου ανέρχεται, κατά µέγιστο, στο ποσό το
οποίο περιγράφεται στη εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου
Α) Προκαταβολή
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 ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ 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.
Β) Ενδιάµεση Καταβολή
Καταβάλλεται 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.
Η ενδιάµεση καταβολή στον εκάστοτε δικαιούχο δεν µπορεί να υπερβεί το 80% της εγκεκριµένης δηµόσιας
χρηµατοδότησης.
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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 θα υπολογισθεί επί του
πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, µε ελάχιστο όριο επένδυσης τις €55.000.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν µέχρι
δύο (2) το πολύ και µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούµενου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του
επιχορηγούµενου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (υποβληθείσες δαπάνες).
Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης µπορεί να περιλαµβάνει προκαταβολές σε
προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτηµάτων Ενδιάµεσης
Επαλήθευσης – Πιστοποίησης µε δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά
επιχορηγούµενης δαπάνης, ποσοστό στο οποίο δύνανται να περιλαµβάνονται προκαταβολές σε
προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού.
Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου και περιλαµβάνει έλεγχο
του οικονοµικού και του φυσικού αντικειµένου του έργου στο σύνολό του, καθώς και επίλυση θεµάτων που
προέκυψαν σε τυχόν προηγηθείσα διοικητική επαλήθευση.

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

31.413.393

Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
ΣΥΝΟΛΟ

8.903.082
1.450.881
1.582.770
50.000.000

6.649.874

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των απαιτούµενων δικαιολογητικών υποστήριξης
διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ για τα επιλέξιµα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν λάβει βαθµολογία
τουλάχιστον 50% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας και κατά απόλυτη βαθµολογική σειρά, µε
βάση το διαθέσιµο προϋπολογισµό ανά οµάδα περιφερειών αυξηµένο κατά 40%.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μονάδες
Εργασίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΜΕ έτους 2017

2

∆ιάρθρωση
Κεφαλαίων

3

Εξαγωγική
∆ραστηριότητα
Επιχείρησης

4

Κέρδη προ
Φόρων και
Αποσβέσεων

ΜΑΧ
30

ΜΙΝ
0

Ίδια προς ξένα κεφάλαια (Ι/Ξ)
έτους 2017

10

0

Μέσος
Όρο
Ποσοστού
Εξαγωγικής
∆ραστηριότητας
ως προς τον Κύκλο Εργασιών.

15

0

Για τις επιχειρήσεις µε δύο (2)
κλεισµένες
διαχειριστικές
χρήσεις ισχύει για τη 2-ετία
Αριθµός κερδοφόρων χρήσεων
την τελευταία 3-ετία

15

0

Για τις επιχειρήσεις µε δύο (2)
κλεισµένες διαχειριστικές
χρήσεις ισχύει για τη 2-ετία

5

Εξασφάλιση
Ιδιωτικής
Συµµετοχής
Επενδυτικού
Σχεδίου

Εξασφάλιση από τους εταίρους
/ µετόχους της εταιρίας της
Ιδιωτικής Συµµετοχής που
απαιτείται για την υλοποίηση
του Επενδυτικού Σχεδίου

30

0

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κάθε ετήσια µονάδα εργασίας (ΕΜΕ)
βαθµολογείται µε 0, 5 µε max τις 60 ΕΜΕ
(>60ΕΜΕ max βαθµολογία οι 30 µονάδες)
(Ι/Ξ) ≥ 2
10 βαθµοί
2 >(Ι/Ξ) ≥ 1 7 βαθµοί
1 >(Ι/Ξ) ≥ 0,5 5 βαθµοί
0,5> (Ι/Ξ)
0 βαθµοί
ΜΟ=[Ε∆2017/ΚΕ2017+Ε∆2016/ΚΕ2016+Ε∆
2015/ΚΕ 2015]/3
0%≤ΜΟ<2% 0 βαθµοί
2%≤ ΜΟ< 5% 3 βαθµοί
5%≤ ΜΟ< 10% 6 βαθµοί
10%≤ΜΟ
15 βαθµοί
Για τις επιχειρήσεις µε 3 κλεισµένες
διαχειριστικές χρήσεις:
3 κερδοφόρες χρήσεις 15 βαθµοί
2 κερδοφόρες χρήσεις 7,5 βαθµοί
1 κερδοφόρα χρήση
0 βαθµοί
Για τις επιχειρήσεις µε 2 κλεισµένες
διαχειριστικές χρήσεις:
2 κερδοφόρες χρήσεις 15 βαθµοί
1 κερδοφόρα χρήση
7,5 βαθµοί
30 βαθµοί - Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό 100%:
α) εξ ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή
β) εξ ολοκλήρου µε βεβαιωµένο δανεισµό
(σύµβαση ή έγκριση σύµβασης δανείου),
από Τράπεζα ή
γ) συνδυασµό των ανωτέρω
20 βαθµοί - Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο
του 80% και µικρότερο του 100%,
α) εξ ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή
β) εξ ολοκλήρου µε βεβαιωµένο δανεισµό
(σύµβαση ή έγκριση σύµβασης δανείου),
από Τράπεζα ή
γ) συνδυασµό των ανωτέρω
10 βαθµοί - Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο
του 60% και µικρότερο του 80%,
α) εξ ολοκλήρου µε ιδία κεφάλαια, ή
β) εξ ολοκλήρου µε βεβαιωµένο δανεισµό
(σύµβαση ή έγκριση σύµβασης δανείου),
από Τράπεζα ή
γ) συνδυασµό των ανωτέρω
5 βαθµοί - Εξασφάλιση της ιδιωτικής
συµµετοχής σε ποσοστό 100% εξ ολοκλήρου
µε δανεισµό (βεβαίωση τράπεζας για
πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

100

0
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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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I (του
Οδηγού του Προγράµµατος) - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ σε µη επεξεργάσιµη
ηλεκτρονική µορφή αρχείου (π.χ., αρχείο τύπου pdf).

Όλα τα κατωτέρω θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή –
αρχείων τύπου pdf κατάλληλα ονοματισμένα (μη επεξεργάσιμα)
Α/Α
1.
2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Έντυπο υποβολής (αρκεί µόνο η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή
του ΠΣΚΕ)
Κατάσταση Ενεργών ∆ραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης µέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση µετά την 01/06/2018).

ΕΛΕΓΧΟΣ
Θα ετοιµαστεί από BiT

Προσοχή η εκτύπωση δεν πρέπει να γίνει µε Print Screen αλλά µε εκτύπωση από
το Μενού Αρχείο > Προεπισκόπηση Εκτύπωσης και προσαρµογή περίπου στο
60% για να είναι διακριτά όλα τα στοιχεία της οθόνης και να υπάρχει η
ηµεροµηνία εκτύπωσης αποτυπωµένη από το σύστηµα.
∆ικαιολογητικά νόµιµης υπόστασης:
Για Α.Ε.
- Ισχύον Κωδικοποιηµένο Καταστατικό (Νοµαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα µε τη
χρονική περίοδο),
- Συγκρότηση ∆Σ & Ορισµός Νοµίµου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα
µε τη χρονική περίοδο),
- Απόφαση Γενικής Συνέλευσης από την οποία προκύπτει η ισχύουσα
µετοχική σύνθεση.
Για Ε.Π.Ε.:
- Ισχύον Κωδικοποιηµένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα µε τη
χρονική περίοδο),
- Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα µε τη
χρονική περίοδο).
Για Ο.Ε. / Ε.Ε./ Ι.Κ.Ε.: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωµένο από την
αρµόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η
∆ιαχείριση - Εκπροσώπηση.
Για Ατοµικές Επιχειρήσεις: αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού µε Α/Α: 2
(Κατάσταση Ενεργών ∆ραστηριοτήτων (ΚΑ∆) της επιχείρησης µέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr, εκτύπωση µεταγενέστερη της 1/6/2018)
Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και
ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής.
Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
- Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν
υπάρχει).
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα
σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται µε βάση το εκάστοτε ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο.
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4.

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
∆ηλαδή για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017 &
31/12/2016 (οικονοµικά έτη 2018 & 2017)
01/01/2016 – 31/12/2016
01/01/2017 – 31/12/2017
Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων µαζί µε
Συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται
αναλυτικά ο κάθε εργαζόµενος µε τον αριθµό των ηµερών που
απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης
∆ηλαδή για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017 &
31/12/2017 (οικονοµικά έτη 2018 & 2017)
01/01/2016 – 31/12/2016

5.

6.

7.

8.

9.

01/01/2017 – 31/12/2017
Άδεια Λειτουργίας σε Ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων
λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας.
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.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 Υπόδειγµα Α µε το Γνήσιο της Υπογραφής
από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης

Θα ετοιµαστεί από BiT

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του
Κανονισµού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε σύµφωνα µε το υπόδειγµα

Θα ετοιµαστεί από BiT

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 Υπόδειγµα Β των Επιχορηγήσεων που έχουν
λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες µε το φορέα της
επένδυσης επιχειρήσεις
ΕΦΟΣΟΝ στην επιχείρηση συµµετέχουν Φυσικά Πρόσωπα ή άλλη/ες
Επιχείρηση/εις (Νοµικό/ά Πρόσωπο/α) µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25%, και
µε την σειρά τους συµµετέχουν σε άλλα Νοµικά Πρόσωπα (µε οποιοδήποτε
ποσοστό συµµετοχής) ακόµα και εάν έχουν Ατοµική Επιχείρηση δηλαδή
υπάρχει περίπτωση 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 κατά
περίπτωση Νοµικής Μορφής Επιχείρησης:
Σηµειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεµένων/συνεργαζόµενων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως
ανωτέρω ισοδύναµα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα.
1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε την Εταιρική/µετοχική
σύνθεση, νόµιµη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα µε τη
νοµική µορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά µε α/α 3)
2. Αντίγραφα Ε3 µε ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. για τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις για τα ηµερολογιακά έτη
(χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017, 31/12/2016 & 31/12/2015
(οικονοµικά έτη 2018, 2017 & 2016)

Θα ετοιµαστεί από BiT
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3. Ισολογισµοί για τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις για τα
ηµερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017, 31/12/2016 &
31/12/2015 (οικονοµικά έτη 2018, 2017 & 2016).
4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες
και για τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις για τα ηµερολογιακά έτη
(χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017, 31/12/2016 & 31/12/2015
(οικονοµικά έτη 2018, 2017 & 2016).
5.

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων µαζί µε
Συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα
αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόµενος µε τον αριθµό των
ηµερών που απασχολήθηκε για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) που
λήγουν στις 31/12/2017, 31/12/2016 & 31/12/2015 (οικονοµικά έτη 2018,
2017 & 2016).
6. ΑΠ∆ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) για τα ηµερολογιακά έτη
(χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017 & 31/12/2016 (οικονοµικά έτη 2018
& 2017)
ΟΙ ΑΠ∆ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΣΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ
(ΑΣΦΑΛΗΣ)
ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΕΜΕ
ΜΕΣΩ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ (2016
ΚΑΙ 2017).

10.

Οικονοµικά στοιχεία ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων και για τις τρεις (3)
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής
της αίτησης χρηµατοδότησης (για τις επιχειρήσεις µε δύο µόνο κλεισµένες
διαχειριστικές χρήσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά για τις χρήσεις αυτές).
Ηµερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2017, 31/12/2016 &
31/12/2015 (οικονοµικά έτη 2018, 2017 & 2016)
Α) Επιχειρήσεις µε τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
1. Έντυπα Ε3 µε αριθµό ∆ήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), µε αριθµό ∆ήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή)
3. Κατάσταση (λίστα) τιµολογίων µε αναγραφή των ποσών που αφορούν
σε εξαγωγές, µε υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της
επιχείρησης ή του νοµίµου εκπροσώπου, σε συµφωνία µε το
αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που δηλώθηκε στην ηλεκτρονική
υποβολή ανά έτος.
4. Υπόδειγµα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισµός 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.
Β. Επιχειρήσεις µε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
1. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης
2. Έντυπα Ε3 µε αριθµό ∆ήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις
τρεις (3) κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

3.

Επιπρόσθετα για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης που υποβάλλονται µε το
νέο Έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2017 και µετά, θα υποβάλλονται
υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα αντίστοιχα φορολογικά
έτη:
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), µε αριθµό ∆ήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή)
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Κατάσταση (λίστα) τιµολογίων µε αναγραφή των ποσών που αφορούν
σε εξαγωγές, µε υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της
επιχείρησης ή του νοµίµου εκπροσώπου, σε συµφωνία µε το
αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που δηλώθηκε στην ηλεκτρονική
υποβολή ανά έτος.
(Ισολογισµός, Ε3) 01/01/2015 – 31/12/2015
(Ισολογισµός, Ε3) 01/01/2016 – 31/12/2016
(Ισολογισµός, Ε3) 01/01/2017 – 31/12/2017
Περιοδικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. (Αντίγραφα Φ2) 01/01/2015 – 31/12/2015
Περιοδικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. (Αντίγραφα Φ2) 01/01/2016 – 31/12/2016
Περιοδικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. (Αντίγραφα Φ2) 01/01/2017 – 31/12/2017
Κατάσταση (λίστα) Τιµολογίων Εξαγωγών 01/01/2015 – 31/12/2015
Κατάσταση (λίστα) Τιµολογίων Εξαγωγών 01/01/2016 – 31/12/2016
Κατάσταση (λίστα) Τιµολογίων Εξαγωγών 01/01/2017 – 31/12/2017
Υπόδειγµα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισµός για πολύ µικρές οντότητες µε υπογραφή και
σφραγίδα του λογιστή ή του νόµιµου εκπρόσωπου
01/01/2017 – 31/12/2017
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.

11.

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 αύξηση
εταιρικού / µετοχικού κεφαλαίου µε χρήση µετρητών
• Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιµα υπόλοιπα των
λογαριασµών των φυσικών προσώπων 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 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,
όπως
αυτά
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να
απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι
τα αποθεµατικά αυτά δεν θα µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (π.χ., 3 ή 5 έτη) από την ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Ο τρόπος κάλυψης ίδιας συµµετοχής µε φορολογηθέντα (προαιρετικά ή
ελεύθερα σκοπού) αποθεµατικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτός εφόσον:
(α) δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε άλλο ενισχυόµενο επενδυτικό
σχέδιο,
(β) τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονοµικές καταστάσεις της
τελευταίας κλεισµένης χρήσης, ισοζύγιο που αφορά στη διαχειριστική περίοδο
από την ηµεροµηνία των τελευταίων οικονοµικών καταστάσεων έως και την
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, καθώς και των σχετικών
εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας),
(γ) αξιολογείται λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης σχετικά µε το ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων ως ίδια
συµµετοχή για την επένδυση δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας
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στην επιχείρηση µετά την αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιµά της.
Τα αποθεµατικά αυτά πρέπει να εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Γ) Αύξηση
εταιρικού/µετοχικού
κεφαλαίου
από
υφιστάµενων κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής:

κεφαλαιοποίηση

i) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους
µετόχους/ εταίρους
Η αύξηση πραγµατοποιείται από υφιστάµενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των
εταίρων/µετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης φορέα υπό τη µορφή µη διανεµηµένων µερισµάτων, υποχρεώσεων
προς εταίρους/µετόχους, εφόσον δηλώνεται η δέσµευση των εταίρων/ µετόχων
να τα εισφέρουν ως µετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω χρήση των εν λόγω
κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον:
(α) τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων
(απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και
(β) αξιολογείται, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την επένδυση δεν θα
δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση.
ii) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών εις Νέο
Η αύξηση πραγµατοποιείται από υφιστάµενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των
εταίρων/µετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης στην επιχείρηση υπό τη µορφή κερδών εις νέο.
Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον:
(α) τεκµηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων
(απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και
(β) αξιολογείται, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την επένδυση δεν θα
δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στην επιχείρηση.
Οδηγίες
Όσον αφορά στην κάλυψη των ίδιων πόρων (ίδια συµµετοχή) µε αύξηση
µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου είναι αποδεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις:
Για ΟΕ και ΕΕ η αύξηση θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την υποβολή της
αίτησης του επενδυτικού σχεδίου.
Για ΑΕ και ΕΠΕ η αύξηση δύναται να πραγµατοποιείται και πριν την
υποβολή
του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση ότι
πραγµατοποιήθηκε τους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή της
αίτησης µε αποκλειστικό σκοπό τη χρησιµοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια
συµµετοχή στη συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο και ότι, µέχρι τον χρόνο
υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου το κεφάλαιο
αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρείας και δεν
έχει αναλωθεί. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης της αύξησης του
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου εντός του χρονικού διαστήµατος των 3
µηνών προ της υποβολής της επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης καταβολής της ίδιας
συµµετοχής.
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης
εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου) µέχρι την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του
τελικού ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.
Θα πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης.
Σηµείωση
Όταν µια επιχείρηση - µέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συµµετοχή
του φορέα της επένδυσης µε κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή µε
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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.
∆) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού /
µετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
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 πριν την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηµατοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Ε) ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Βεβαίωση µέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελµατικό τραπεζικό λογαριασµό στον
οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του µέσου υπολοίπου
επιλέγεται από τον δυνητικός δικαιούχο και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
τριών µηνών ή µεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του µέσου υπολοίπου πρέπει
να ξεκινά την πρώτη ηµέρα του τριµήνου και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη
συµπλήρωση του τριµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας κατάθεσης της
αίτησης χρηµατοδότησης ή το αργότερο την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
χρηµατοδότησης. Ως ηµεροµηνίες συµπλήρωσης τριµήνων ορίζονται οι 31/3,
30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ηµεροµηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος
του υπολοίπου δεν µπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να τελειώνει
µέχρι και τις 12/2.
ΣΤ) ∆ΑΝΕΙΟ
• Έγκριση δανείου ή σύµβαση δανείου από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο
λειτουργεί νόµιµα στη χώρα εγκατάστασής του.
• Εναλλακτικά:
• Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της
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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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλα τα
απαιτούµενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά – κατά περίπτωση σε µη επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή αρχείου
(π.χ., αρχείο τύπου pdf).
Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειµένου να διασταυρωθεί
η ακρίβεια των δηλωθέντων.
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