
Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Νέα δράση του ΕΣΠΑ με σκοπό την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας
καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της
βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.Υποβολή αιτήσεως από 23/02 ως και 15/04/2022 (ώρα 15:00)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α1) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που
ασκεί οικονομική δραστηριότητα οι οποίες πρέπει να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018, ενώ επίσης πρέπει να μην έχει
προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014.
Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση στοιχείων, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί
να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες
καταβολής φόρου για την οικονομική τους δραστηριότητα.
Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση θεωρούνται
επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης επιχείρησης που
μετέχει στη συγχώνευση. Η κατηγορία  αυτή  με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Α2) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Η κατηγορία αυτή ενισχύεται με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε μια από τις ως άνω δύο κατηγορίες πρέπει ακόμη να ισχύουν τα εξής:
• Να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση
ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και
ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
• Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας και ειδικότερα:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.4488/2017

Α3) Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε περίπτωση έγκρισης είναι οι ακόλουθες:
• να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση
συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
• Όταν συσταθούν, να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, να μην έχουν
συσταθεί μέσω συγχώνευσης και να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Όλες οι επιχειρήσεις επίσης πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ , να
δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
αλλά και να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) ή/και ατομικές επιχειρήσεις.
Επίσης, να μην είναι μέλος δικτύου franchising και να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού δεν έχει
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, επίσης να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ποσοστό επιδότησης 75% εκτός από την κατηγορία 6 (μισθολογικό κόστος
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού) που λαμβάνει ποσοστό επιδότησης 100% με άνω όριο ανά πρόταση τις 100.000€
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων Εμπειρία Εταίρων Ανεργία ή Δείκτης Κέρδους Επιχ/σης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ύπαρξη δαπανών κατάρτισης Υλοποίηση σε νησί <3.100 κατοίκων

Επιλέξιμες δαπάνες είναι :
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, 2. Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού,
3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, 4.Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος, 5. Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού,
6. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, 7.Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, 8. Εκπαίδευση προσωπικού/εταίρου,
9. Δαπάνες προβολής/δικτύωσης, 10. Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης, 11. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης,
12. Προμήθεια αναλωσίμων και ‘Α υλών, 13. Δαπάνες συστημάτων ποιότητας



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης της πρότασης)
Α’ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ/ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Φωτοαντίγραφο Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου εκπροσώπου επιχείρησης

2. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και
την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα
είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις του φορέα σύμφωνα με υποδείγματα Α1 ή Α2 και Β του οδηγού, Υ/Δ ΜΜΕ

4. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης. Για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός
νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ).
Για Ο.Ε., Ε.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 τις ατομικές επιχειρήσεις ταυτίζεται με το δικαιολογητικό 2.

5. 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, Υ/Δ του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται με αναφορά σε σχετικές διατάξεις.

6. 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
φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με
την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο
των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση

7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου:
● Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο
● Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr,

του οποίου η διάρκεια πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης
● Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και υφιστάμενων εγκαταστάσεων

8. Φορολογική ενημερότητα ή/και βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι
υπόχρεη ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης

9. Αντίγραφα τίτλων σπουδών των εταίρων, Καρτέλα ενσήμων εταίρων (τεκμηρίωση εμπειρίας)

10 Φορολογικά στοιχεία (Ε3, Έντυπο Ν, Ισολογισμοί) της επιχείρησης, καθώς και στοιχεία της υφιστάμενης
απασχόλησης της επιχείρησης (πίνακες προσωπικού, ΑΠΔ, ή/και Ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις με αναφορά
στις ημέρες απασχόλησης του προσωπικού) για τις χρήσεις 2018, 2019, 2020

11 Συμπληρωμένο Έντυπο Παραρτήματος Ι.2 και αρχείο υπολογισμού μορίων Παραρτήματος Ι3

B’ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Φωτοαντίγραφο Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου εκπροσώπου, εταίρων υπό σύσταση επιχείρησης

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του φορέα σύμφωνα με υπόδειγμα Α2 και Β του οδηγού, Υ/Δ ΜΜΕ

3. 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
φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με
την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο
των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση

4. Φορολογική ενημερότητα ή/και βεβαίωση οφειλών εταίρων της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι
υπόχρεοι ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών των εταίρων, Καρτέλα ενσήμων εταίρων, Βεβαίωση / Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

6. Συμπληρωμένο Έντυπο Παραρτήματος Ι.2 και αρχείο υπολογισμού μορίων Παραρτήματος Ι3


