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Πρόγραμμα «Athens Business Green Toolkit - Αναβάθμιση των
επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης
λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους».
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση «Athens Business Green

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση
είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων

1.
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης χρήσεις δωδεκάμηνης
διάρκειας
όρους πράσινης λειτουργίας για τη
i.
να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις
βελτίωση της εικόνας τους έχει ως
κλεισμένες διαχειριστικές
στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ
ii.
διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων
μικρών επιχειρήσεων για την
ΚΑ∆ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα
δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών
αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει
αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
των αρχών ενεργειακής απόδοσης και
iii.
να κατατάσσονται με τον Κανονισμό
βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία
Business Green Toolkit).
ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2. να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
3. να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης
αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης.
4. να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης.
5. να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αδειοδοτικό έγγραφο σε ένα τουλάχιστο ενεργό και δηλωμένο στην αίτηση ΚΑΔ επένδυσης.
6. να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση
χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση
χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
7. να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση.
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με

Motive Συμβουλευτική
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ: 54626 Τηλ: 2310 541017,
Λ.Συγγρού 151, Αθήνα, Τ.Κ.: 17121, Τηλ: 210 6850499
E-mail: info@motive.com.gr, Web: www.motive.com.gr

Strategic Business Systems
Business Consulting

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ηλεκτρονική Υποβολή:

Θα επιλέγονται δαπάνες από τις κατηγορίες Δαπανών όπως
αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, οι οποίες συνεισφέρουν
στους κεντρικούς στόχους της δράσης:

05/05/2021 - 01/11/2021
Προϋπολογισμός Δράσης:
2.300.000€
Διάρκεια Υλοποίησης:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των
χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
Ποσό Επιδότησης:

1. Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα
χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
2. Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και
προστασία του περιβάλλοντος
3. Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
(πρότυπο ISO 50001)
4. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης /
Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για
υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του
επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται
για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη

Από 5.000€ έως 30.000€.

πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
(05/05/2021). Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και
Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Για τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 1 και 2 το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι 100%.
Για τις κατηγορίες δαπανών 3 και 4 το μέγιστο ποσό επιχορήγησης στην κάθε κατηγορία είναι 2.500€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που
νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό
κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
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Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης
κ.ά.).
Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης
/θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα
παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).
Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του
ενεργειακού αποτελέσματος.
Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
Σύμβουλο έργου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ;
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 Συμβουλευτικη.
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