«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Α/Α
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημό
σια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει
επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID‐19.

Στόχος
προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά τηνενίσχυση νεοφυών
επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate
Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για
την κάλυψη εξόδων τους.
Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσ
εις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/
Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
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Δικαιούχοι και
Βασικές
Προϋποθέσεις

•

•
•

•

•

να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.
Ν.Ε. Elevate Greece,
η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της
εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (βλ. Παράρτημα VIII),
να είναι Πολύ Μικρές , Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,
να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με
το Παράρτημα I «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ να
είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας
με τα μεγαλύτερα έσοδα,
να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές
επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την
ΕλληνικήΕπικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδα
πή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει
Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρ
ώο,
να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή
να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό
Μητρώο,
το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες
δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ.
a. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
b. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
c. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐ Βιολογικές δραστηριότητες), σύμφωνα
με την ανακοίνωση C(2020) 1863 της 19.03.2020
d. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων,
να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφ’ όσον
είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα
με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις
επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν
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προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης
χρηματοδότησης.
Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων
της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό
επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€.
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπά
νες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα
υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
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Αντικείμενο
Δράσης

Στην περίπτωση που η ωφελούμενη επιχείρηση έχει λάβει και άλλες ενισχύσεις,
τοποσοστό αυτό δύναται να είναι μικρότερο του 80%, έτσι ώστε το συνολικό
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση,
της από τη συγκεκριμένη Δράση, αθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που έχει
λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως
ισχύει, να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000,00 €.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης
προκύπτουν από το άθροισμα επί:
•
•
•
•

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθ
ηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων. (κωδικοί 185, 285, 485)

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους και η
συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 €.
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Π/Υ

Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης είναι τα 5.000€ και το μέγιστο τα 100.000€.
Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω των 125.000€
ανέρχεται σε 100.000€. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το
αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250€.
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Διάρκεια
Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.
Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι
30/09/2021.
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Προθεσμία
Υποβολής
Αιτήσεων

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά
προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ.
Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο
διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

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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