
 

Motive Συμβουλευτική 

Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-541017, Τ.Κ:54626 

Λ.Συγγρού 151,Αθήνα, Τ.Κ.: 17121, Τηλ: 2106850499 

E-mail: info@motive.com.gr, grammateia@motive.com.gr Web: www.motive.com.gr 

 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου 

“Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»  
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως 
κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους. 

2 Δικαιούχοι 

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
“Elevate Greece” και υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 
30.6.2021 

• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια 

• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020 

• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις 

• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις 

• συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό 
Παράρτημα 

• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του 
προσωρινού πλαισίου στήριξης 

• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 

 

3 
Αντικείμενο της 
Δράσης 

Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% 
των εξόδων του 2019:  

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από 
το άθροισμα:  

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους 

• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 

4 Π/Υ 

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 
60.000.000 €.  

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. 

Όρια επιχορήγησης: από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο.  

5 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. 
Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. 
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6 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα 
ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.  

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό 
προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 
το αργότερο μέχρι 30/06/2021. 

 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της 
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει 
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της 
επιδότησης. 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.  
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