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Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022»
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση
επιχειρήσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με
δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και
επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων
που υποβάλλουν αίτηση είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
1. Νομική μορφή: Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι
εγκατεστημένοι (έδρα και παραγωγή) στην Ελλάδα και
ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα (που
βεβαιώνεται από τον δηλωθέντα κωδικό δραστηριότηταςΚΑΔ), να έχουν μια από τις κάτωθι νομικές μορφές ανάλογα
με τον παραγωγικό τομέα στον οποίο ανήκουν:

• Πρωτογενής τομέας (καλλιέργειες): δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Συνεταιρισμοί/ΚΟΙΝΣΕΠ.
• Δευτερογενής τομέας (επεξεργασία και μεταποίηση): δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι με τις
ακόλουθες νομικές μορφές: Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Οικοτεχνία. Οι Οικοτεχνίες δεν απαιτείται να
έχουν δηλώσει ΚΑΔ μεταποίησης, αλλά να δραστηριοποιούνται στους τομείς του Προγράμματος. Επιπλέον,
περιλαμβάνονται μεμονωμένοι αγρότες που ασκούν και μεταποιητική δραστηριότητα.
2. Ετήσιος κύκλος εργασιών: μεταξύ 20.000€ - 350.000€.
3. Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες
επιχειρήσεις με τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
4. Παραγωγική λειτουργία: τουλάχιστον ενός έτους (δηλ. να υπάρχει παραγωγή για τη μια τουλάχιστον εκ
των δύο διαχειριστικών χρήσεων).
5. Επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/μέλη/εταίροι των επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών πρέπει να έχουν ως αποκλειστική επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή για την οποία
αιτούνται ενίσχυσης. Η συμμετοχή τους στο εταιρικό σχήμα να αποτελεί την κύρια απασχόληση τους και
δε δύναται να είναι Ιδρύματα/Οργανώσεις.
6. Επιλεξιμότητα αιτούμενου εξοπλισμού: το αίτημα ενίσχυσης πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε:
i. παραγωγικό εξοπλισμό σχετικό με τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται λειτουργικά έξοδα,
μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών, κλπ). Οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή τομέα δύναται να αιτηθούν καλλιεργητικό εξοπλισμό. Σχετικά με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό,
θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της απόκτησής του και να είναι προσαρμοσμένος στο μέγεθος
και τις λειτουργικές ανάγκες της εκμετάλλευσης.
ii. υπηρεσίες πιστοποίησης (π.χ. ISO 9001, ISO 22000). Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η αμοιβή συμβούλου
και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: ο υποψήφιος πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμερος ή να έχει ενταχθεί σε διακανονισμό/ ρύθμιση.
8. Έγγραφα τεκμηρίωσης: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αρχικά με την αίτηση τους μόνο το έγγραφο
«Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ)», το οποίο εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα
του ΤΑXΙS (www.gsis.gr). Εφόσον οι αιτήσεις αξιολογηθούν θετικά κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι
υποψήφιοι ενημερώνονται για να υποβάλλουν τα λοιπά έντυπα τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναρτώνται στο
«Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων».
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Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κυρίως στους τομείς της
Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών
Βιομηχανιών.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η παράδοση των προμηθειών στις
επωφελούμενες επιχειρήσεις
πραγματοποιείται εντός του
διαστήματος Οκτώβριος 2022 - Μάρτιος
2023.
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ:

Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής
Υποβολής:

Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού
ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200€
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

i. παραγωγικό εξοπλισμό σχετικό με τη λειτουργία της
επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται λειτουργικά έξοδα,
μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών κλπ). Οι
υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα
δύναται να αιτηθουν καλλιεργητικο εξοπλισμο. Σχετικά με
τον καλλιεργητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η
σκοπιμότητα της απόκτησης του και να ειναι
προσαρμοσμένος στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες
της εκμετάλλευσης.

ii. υπηρεσίες πιστοποίησης (π.χ. iso 9001, iso 22000). Επιλέξιμες δαπάνες αποτελουν η αμοιβη
συμβούλου και η αμοιβη του φορεα πιστοποίησης.

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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