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Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τουρισμού ή μεταποίησης στην Αρκαδία 
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ 

«Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, 

επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση 

να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 

• Κατηγορία Α: Νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 

• Κατηγορία Β: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλον χώρος Έως 100% 

Μηχανήματα & Λοιπός εξοπλισμός Έως 100% 

Μεταφορικά Μέσα Μέχρι 35% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ ή έως 50.000 € 

Λογισμικό  Μέχρι 5% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ έως 10.000 € 

Ιστοσελίδα Έως 5.000 €. 

E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας) Έως 6.000 €. 

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10.000 € 

Προβολή– Προώθηση - Δικτύωση Μέχρι 10% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ έως 20.000 €. 

Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης 

Έως 5.000 €. 

Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού Μέχρι 10% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ  

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Μέχρι 5% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ  

Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας για την αξιοποίησή τους στην 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

Μέχρι 35% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ έως 50.000 €. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 2.500.000 €    

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται 

από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.  

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ’ αρχής και δεν 

δύναται να υποβληθεί προς χρηματοδότηση.  

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 300.000,00 €, το ποσό πέραν του ποσού των 300.000,00€ 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. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από 29/3/2021 έως 28/6/2021. 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία: Ενίσχυση του 
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών 
προϊόντων». 

http://www.ependysis.eu/
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.  Έντυπο υποβολής (Ι1 και Ι2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής.  

2.  Φωτοαντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας για τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.  

3.  Α) Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑΔ) της επιχείρησης (στην έδρα και στα υποκαταστήματα) από το taxisnet (εκτύπωση 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της πρόσκλησης).  

 Β) Εναλλακτικά βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση 
λειτουργεί Υποκατάστημα στην περιοχή εφαρμογή της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» για την οποία υποβάλλει, 
σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά στο υποκατάστημά της. 

4.  Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:  

• Για Α.Ε. : Κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιμο ή Πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός 

νόμιμου εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα 

μετοχική σύνθεση. 

• Για Ε.Π.Ε.: Κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιμο ή Πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, πρακτικό εκπροσώπησης 

σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.  

• Για Ο.Ε./ Ε.Ε./ Ι.Κ.Ε.: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα 

αποτυπώνεται η διαχείριση - εκπροσώπηση.  

• Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο.  

• Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

5.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 

λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ) 

6. Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης:  
1.1. Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Αντίγραφο Ε3 με αριθμό Δήλωσης, για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών.  
1.2. Για Ο.Ε./ Ε.Ε.: Αντίγραφα Ε3 και Ν με αριθμό Δήλωσης για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών.  
1.3. Για Α.Ε./ Ε.Π.Ε./ Ι.Κ.Ε./ Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Αντίγραφα Ε3 με αριθμό Δήλωσης, Ν με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ., 
Ισολογισμοί (δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ) για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. Για την τελευταία διαχειριστική χρήση στην 
περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο ισολογισμός προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού. (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

7.  Η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί: 

Α) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)  

Β) ΔΑΝΕΙΟ Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του  

8.  Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης  

• Κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου 

• Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  

• Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου  

• Προσύμφωνο εξασφάλισης ακινήτου.  

9. Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για την κατασκευή, βελτίωση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων.  

10.  Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τακτοποίηση / νομιμοποίηση χώρου εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση για την κατασκευή,  βελτίωση, διαμόρφωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων.  

11.  Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για απόκτηση μηχανημάτων – εξοπλισμού.  

12.  Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού. 

13.  Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές – παρόχους, για κάθε επιμέρους άυλη επένδυση.  

14.  Επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρία υπεύθυνου στελέχους (ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου) της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

(ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ). 

15.  Συστήματα διαχείρισης ποιότητας:  

• Πιστοποιητικό χρήσης συστήματος διαχείρισης της ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα. (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ) 

• Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης. 

16.  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, εφ’ όσον απασχολεί μισθωτούς, ή αποδεικτικό ότι δεν 

απασχολεί μισθωτούς.  

17.  Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης  

18.  Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ  

19.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμιμου Εκπροσώπου και Σώρευσης  

20.  Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή 

της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.  
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