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Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις 
Στόχος της δράσης η δημιουργία μόνιμων - σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής 

ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

• Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 
31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) της Πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και 
τουλάχιστον από 31/12/2019. 

• Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) και δεν εμπίπτουν στην 
ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων, έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης και 
διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων της Πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης. 

• Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και διαθέτει τον ΚΑΔ της επένδυσής τους πριν την πρώτη εκταμίευση, 
συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής. 

 
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον 3 
υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς 
δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. Στους 
επιλέξιμους Δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (το πολύ) υπό ίδρυση MμE, η 
οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: 

• Κτίρια - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις 

• Μεταφορικά μέσα 

• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

• Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών 

• Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

• Προβολή - Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους 

• Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών 

• Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 32.000.000 € 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Έναρξη υποβολών από 31/5/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00) 
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Έντυπο υποβολής (αρκεί η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ) 

2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία 
θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης) 

3. Για Α.Ε.: Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή 
ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση 
με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης  

Για Ε.Π.Ε.: Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ 
ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό  

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 Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω αντίγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι εμφανή τα 
στοιχεία κατάθεσης – σφραγίδα πρωτοδικείου ή ηλεκτρονική σήμανση από ΓΕΜΗ.  

Για Ατομικές Επιχειρήσεις : αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 2 (Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης 
μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, εκτύπωση μεταγενέστερη από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης)  

 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. 

4. 1. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) για τα έτη 2019, 

2018 και 2017.  

2. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων (παράγεται από το TAXISnet) μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους 

στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρείς (3) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

5. 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 ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.  

6. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων :  
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 2. Έντυπο φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) για τα 
έτη 2019, 2018 και 2017.  
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 3. Περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης  για τα έτη 2019, 2018 και 2017. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της 

επένδυσης επιχειρήσεις. 

10. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του: 

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή 

της επιχείρησης. 

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης για τα έτη 2019,2018 και 2017.  

3. Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) για τα έτη 2019, 2018 και 2017.  

4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες για τα έτη 2019, 2018 και 2017.  

5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους (2017, 2018, 2019) 

11. Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου: 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Α) Κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με αύξηση μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών από νέες εισφορές των μετόχων / εταίρων  

Β) Κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

Γ) Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης 

Δ) Μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών  

Ε) Δάνειο  

12 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 

13 Συμφωνητικό συνεργασίας 

14 Μητρώο Παγίων 

15 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική 
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