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Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 
Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει 

ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και 

υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία 

και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που προκύπτει από σχετική 

πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 

Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης) 

1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις έως 50% 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90% 

3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού  έως 60% 

4 Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ έως 40% 

5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 15% και μέχρι 20.000€ 

6 Συμμετοχή σε Εμπορικές εκθέσεις 20% και μέχρι 30.000€ 

7 Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού) 25% και μέχρι 30.000€ 

8 Λειτουργικές δαπάνες έως 10% 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 10.000€ έως 330.000€. Ένταση της ενίσχυσης έως 60%. 

Ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να είναι ίδια κεφάλαια ή/ και δάνειο. Υποβολή από 8/10/2020 έως 11/12/2020. 

Διάρκεια υλοποίησης έως και 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης της πρότασης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Μέρος ΙΙ. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας 

3. 
Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) (σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙV (μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις). 

4. 
Προσωποποιημένη πληροφόρηση της επιχείρησης με το σύνολο των ενεργών εγκαταστάσεων/ υποκαταστημάτων 
και των αντίστοιχων ενεργών ΚΑΔ αυτών μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr 

5. 

Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

Για Α.Ε.: 

 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο, 

 Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), 

 Απόφαση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία να προκύπτει η ισχύουσα 
μετοχική σύνθεση. 

Για Ε.Π.Ε.: 

 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Αν δεν υπάρχει 
κωδικοποιημένο καταστατικό απαιτείται η προσκόμιση του αρχικού καταστατικού και όλων των τροποποιήσεων. 

 Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ 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 διαχείριση – εκπροσώπηση 

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. 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: 

Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α 4. 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (Απαιτείται μόνο για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) 
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7. 

Η δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής της επένδυσης τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών 
προσώπων (εταίρων-μετόχων της επιχείρησης) της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο 
δυνητικός δικαιούχος. (Περίοδος βεβαίωσης: από 3 μήνες έως 1 έτος) 

 Έγκριση, Προέγκριση ή Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας 
στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι του δανείου, όπως: 

o Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 

o Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 

o Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 

o Το επιτόκιο 

o Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 

 Χρήση αποθεματικών της επιχείρησης 

 Συνδυασμός των ανωτέρω 

8. 

Απαιτούμενες εν ισχύ άδειες της επιχείρησης ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας καθώς και άδειες που απαιτούνται για την έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. 

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων για την 
αδειοδότηση λειτουργίας σε περίπτωση ένταξης. 

9. 
Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη 
σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

10. Δικαιολογητικά προβληματικής επιχείρησης (από ορισμό προβληματικής επιχείρησης) 

11. Υπεύθυνες δηλώσεις προγράμματος 

12. 

Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης: 

1. Επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία: Ε3 2017,2018 και 2019 

2. Επιχειρήσεις με Γ΄ κατηγορίας βιβλία: 

a. Ισολογισμό – Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2017,2018,2019 

b. Ε3 2017,2018,2019 

13. 
Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και τιμή μονάδας για τις Κατηγορίες Δαπανών 
1 «Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις», 2 «Μηχανήματα - εξοπλισμός» και 4 «Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ» 

14. 

Για την τεκμηρίωση του αριθμού των απασχολουμένων: 

1. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και 

2. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων 

3. Συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με 
τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε 

15. 

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα 
οικονομικά στοιχεία (βλ. δικαιολογητικό α/α 12) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την 
εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση (βλ. δικαιολογητικό α/α 5) και ο αριθμός του 
συνόλου των εργαζομένων, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την 
επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα. 

16. 
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο, και μπορεί να συμβάλλει 
στην καλύτερη αξιολόγηση της πρότασης. 

17. 

Αντίγραφο τίτλου / ων σπουδών: 

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Πιστοποιητικό αποφοίτησης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης προς αυτή, 
της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή 
διδακτορικό. 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής 
εμπειρίας ενός εκ των δύο (2) βασικότερων από 
άποψης ποσοστού συμμετοχής εταίρων / μετόχων της 
επιχείρησης ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση 
μονοπρόσωπης ή ατομικής επιχείρησης: 

1.Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 

2.Βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών για το χρονικό 
διάστημα και την ειδικότητα – πεδίο απασχόλησης 

3.Σε περίπτωση νομικών προσώπων στην εταιρική / 
μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να προσκομιστούν 
πιστοποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα 
αντίστοιχα Ε3 

4.Βιογραφικό Σημείωμα 
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