
Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19 - Β Κύκλος
Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα με βασικό στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για
την κάλυψη των εξόδων τους. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 34.000.000 €,
ενώ Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του προγράμματος μπορούν να είναι μόνο μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” οι οποίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας ως την 31/12/2021 και:
-λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά ως ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή
κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει
Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,
-το άθροισμα των εξόδων των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, των Αγορών Ά Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των
Παροχών σε εργαζομένους και του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων, να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ,
-να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα, ενώ παράλληλα ο ΚΑΔ
αυτός να είναι δηλωμένος είτε ως κύριας δραστηριότητας, είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα,
-να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
-να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος
αναφοράς το 2021. Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει
υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα
ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.
-Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων
από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που
αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 του έτους αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το
2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Το ποσό ενίσχυσης θα είναι το 80% του
συνόλου του αθροίσματος των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, των Αγορών Α' Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των
Παροχών σε εργαζομένους, καθώς και Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.
ΥΠΟΒΟΛΕΣ μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 31/10/2022
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης πρέπει να αναλωθεί εντός 2022 αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από
τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του. Απόδειξη ανάλωσης θα αναζητηθεί μέσω του Ε3 του έτους 2022.
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την Α.Π.1729/262/A2/16.03.2021 (ΑΔΑ:Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ)
Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο
συνολικό ποσό 100.000 ευρώ, δεν μπορούν όμως να επιλέξουν το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
1)Πρόσφατη εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου, τις
εγκαταστάσεις εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης και των
υποκαταστημάτων / εγκαταστάσεών της με εμφανή ημερομηνία εκτύπωσης πρέπει να είναι εμφανής και να είνα
μεταγενέστερη από την ημερομηνία της έκδοσης της Πρόσκλησης.
2)Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περ
συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση
του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις σύμφωνα με το
Ν.4442/2016.
3)Υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και V της Αναλυτικής Πρόσκλησης ή θεωρημένες
για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή με ψηφιακή υπογραφή ή εκδοθείσες ψηφιακά μέσω του www.gov.gr)
4)α)Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ετήσιος πίνακας προσωπικού) Ε4 και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
β)Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/κα
τον λογιστή της επιχείρησης, και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης, ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
5)Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
• Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις τρεις
(3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών
υπάρχουν.
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
• Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)
• Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις τρεις
(3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών
υπάρχουν.
Για το έτος 2021 θα προσκομιστεί η Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Λογιστή της επιχείρησης στην οποία
θα δηλώνεται το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου κίνησης το οποίο εξήχθη με βάση το ισοζύγιο του έτους 2021.
Επισημαίνεται ότι το ποσό του έτους 2021 θα επαληθευθεί πριν την εκταμίευση με βάση την εκκαθάριση του 2021,
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σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2021.
6)Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής, για καθεμία απ’ αυτές τις επιχειρήσεις και για τις τρεις
(3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών
υπάρχουν, θα υποβάλλονται:
α)Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό (νομίμως δημοσιευμένο) ή ιδρυτικό καταστατικό και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις
(νομίμως δημοσιευμένα), δικαιολογητικά σχετικά με την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με
τη νομική μορφή της επιχείρησης.
β)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αναφορά στη μετοχική
σύνθεση του κεφαλαίου ή απόσπασμα του βιβλίου μετόχων) και τα οικονομικά στοιχεία του ως άνω σημείου 5.
7) Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2) του 2020 ή 2021 καθώς και του 2022. Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ για τους
μήνες που προηγούνται της αίτησης υποβολής για το έτος 2022
Σε περίπτωση έγκρισης για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με τα
στοιχεία μητρώου, τις εγκαταστάσεις Εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) με
εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, σε
περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική
ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών. Από τη Βεβαίωση Οφειλών πρέπει να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης (στοιχεία οφειλών εκτός
ρύθμισης) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής
ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.
3. Έντυπo Ε3 με αριθμό Δήλωσης, όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (ηλεκτρονική υποβολή) για το έτος
αναφοράς 2021 για τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης προσκόμισαν για το έτος 2021 Υπεύθυνη
Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Λογιστή της επιχείρησης στην οποία δηλώθηκε το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου
κίνησης.
4. Αριθμός Τραπεζικού επαγγελματικού λογαριασμού/ΙΒΑΝ της επιχείρησης που θα καταβληθεί η επιχορήγηση
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια
αρχή ή με ψηφιακή υπογραφή ή εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
1) το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως
αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη Δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη
ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1407/2013 (De Minimis), δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.
2) ότι η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε θέση αναγκαστικής διαχείρισης
3) ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης.
Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου
από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του
καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφ’ όσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο.
4) ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και
είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική απόφαση.
5) το άθροισμα των ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση, από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο
Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, και χρησιμοποιεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 που αντιστοιχούν
στους Κωδικούς του Ε3, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, δεν ξεπερνά την συνολική αξία
των εν λόγω λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης ανά κωδικό για το ίδιο έτος και επομένως διασφαλίζεται η τήρηση της
αρχής της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου.
Εφ’ όσον έχει γίνει τροποποίηση, υποβάλλονται εναλλακτικά:
• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη
νομική μορφή – (ΑΕ/ ΕΠΕ/ΙΚΕ).
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή
(ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ).
6. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε
εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο Μήνα.
• Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. πρέπει να προσκομιστούν
πρωτότυπα τα κάτωθι πιστοποιητικά, έκδοσης εντός των τελευταίων δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τους:
• Περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο,
• Περί μη θέσης σε εκκαθάριση από ΓΕΜΗ,
• Περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ
7. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας και εκτυπώσεις της ιστοσελίδες της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει)
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και
Πληροφόρησης της ΓΓΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.


