Προς τους

Θεσσαλονίκη, 13/10/2020

Δικαιούχους της Δράσης του ΕΣΠΑ

Α.Π. ΚΜΡ1/001

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση
της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»
στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Κοιν: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ, κα. Αικατερινιάδου Στέλλα
κα. Εδιππίδη Χριστίνα
Θέμα: 5η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρήσιμες
επισημάνσεις για την υλοποίηση των έργων
Κυρίες / Κύριοι
Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας,
υπέγραψε την 15/09/2020 την απόφαση της 5ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020
(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 15/09/2020)
Την απόφαση μπορείτε να τη λάβετε από την ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ καθώς και την
ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, πατώντας εδώ
Σύμφωνα με αυτή, την υλοποίηση, παρακολούθηση, ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων
αναλαμβάνει Ενδιάμεσος Φορέας, η εταιρία ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (Κέντρο Επιχειρηματικής &
Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ
(Ενδιάμεσος
Φορέας
Επιχειρηματικού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
&
Επιχειρηματικότητα), ο οποίος δραστηριοποιείται στην Διαχείριση Δράσεων Κρατικών
Ενισχύσεων.
Η εταιρία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εφαρμογή
και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων επ΄ ωφελεία
του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που υλοποιούν στις
επενδύσεις τους στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας (https://kepa-anem.gr)
Επισημαίνουμε ότι, λόγω του ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές τροποποιήσεις στη
διαδικασία υλοποίησης των έργων, παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις αλλαγές που
περιγράφονται, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα κατά την πιστοποίηση των
δαπανών του έργου σας.
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Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
1.Δυνατότητα λήψης προκαταβολής
Οι Δικαιούχοι της Δράσης έχουν τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως το 30% της δημόσιας
χρηματοδότησης του έργου τους, με την προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής
προκαταβολής, αορίστου χρόνου, από αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα. Υπόδειγμα του
κειμένου της Εγγυητικής Επιστολής είναι αναρτημένο στη σελίδα της Δράσης εδώ
Το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα βρίσκεται στο Παράρτημα Χ της
Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της
επιχορήγησης» και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα προκαταβολών
μπορείτε να συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 11.3.1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Δικαιούχος εφόσον επιθυμεί τη λήψη προκαταβολής, υποχρεωτικά,
πρέπει να υποβάλλει αίτημα λήψης προκαταβολής στο ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε.
(www.ependyseis.gr), στην ενέργεια προκαταβολές. Το αίτημα αφού εκτυπωθεί, με
σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου που έχει δηλωθεί στο
ΠΣΚΕ, αποστέλλεται/υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΚΕΠΑΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ.

2.Δυνατότητα Υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης/Τελικής Επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ
Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος Ενδιάμεσης/Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) με τη χρήση του κωδικού σας (username και
password της Υποβολής) και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτημα Καταβολής
Ενίσχυσης Ελέγχου», επιλέγοντας «Νέα Εγγραφή».
Το Αίτημα Ενδιάμεσης / Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται τόσο ηλεκτρονικά
όσο και σε έντυπη μορφή, με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Δαπανών – Απαραίτητα
Παραστατικά για την Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου».
Υπενθυμίζουμε ότι, σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε Δικαιούχο είναι
δύο (2) μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% και δεν μπορούν να υπερβούν το 70%
της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων που συνοδεύουν τα αντίστοιχα αιτήματα θα βρείτε
αναρτημένα στη σελίδα της Δράσης εδώ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει την επενδυτική τους πρόταση
ως «υπό σύσταση επιχειρήσεις» στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει πριν την υποβολή αιτήματος
ενδιάμεσου/τελικού ελέγχου, να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης ώστε να δηλώσουν τα τελικά
τους στοιχεία (ΑΦΜ, εταιρική/μετοχική σύνθεση, νομική μορφή, επωνυμία, έδρα, τόπος
υλοποίησης κλπ) βάσει του καταστατικού σύστασης και λοιπών εγγράφων κατά περίπτωση.
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Για να είναι αυτό εφικτό, θα πρέπει στην καρτέλα «Γενικά Στοιχεία Δικαιούχου» να αλλάξει η
κατηγορία από «υπό ίδρυση» σε «νέα» ώστε να ανοίξει και να είναι επεξεργάσιμο το σύνολο
των απαραίτητων πεδίων προς συμπλήρωση των παραπάνω απαραίτητων στοιχείων έκαστου
επενδυτικού σχεδίου.
Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπωθεί το αίτημα τροποποίησης και να αποσταλεί στον Φορέα
μας μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. έναρξη στο
ΓΕΜΗ, καταστατικό, έγγραφα που αποδεικνύουν μετοχική σύνθεση και εκπροσώπηση κλπ)
προς εξέταση. Μετά την ενημέρωσή σας για την έκβαση του αιτήματος της τροποποίησης θα
μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος.

3.Θέματα επικοινωνίας Δικαιούχων με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ
1. Ερωτήματα αναφορικά με την υλοποίηση των έργων, παρακαλούμε να προωθούνται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση paraskevav@e-kepa.gr, ώστε να σας αποστέλλεται
έγγραφη απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
2. Η αποστολή /προσκόμιση αιτημάτων, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων θα γίνεται
στα γραφεία της εταιρίας μας (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο
Ερμής, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης),
καθημερινά 08:30-16:00.
3. Οι Δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη της Δράσης από
την ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr) και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ / ΕΦΕΠΑΕ (για
την ειδική σελίδα της δράσης πατήστε εδώ), καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα της ΚΕΠΑΑΝΕΜ στα οποία συνιστούμε να εγγραφείτε.
4. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στη
χώρα μας λόγω Covid-19 και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας δεν είναι
προτιμητέες, προς το παρόν, οι δια ζώσης συναντήσεις με τα στελέχη της ΚΕΠΑΑΝΕΜ ΑΜΚΕ. Παρόλα αυτά, εάν κρίνετε για οποιοδήποτε λόγο απαραίτητη μια
συνάντηση με στελέχη μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως για την επιθυμία
πραγματοποίησης μιας συνάντησης η οποία θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας για Covid-19.
5. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά με την κα. Παρασκευά Βασιλική (2310 480000 - εσωτ.#261), καθημερινά
09.00–13.30.

Με εκτίμηση
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
info@e-kepa.gr/pepkm@e-kepa.gr
www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr
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ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
Οικ "ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ"Κτήριο "ΕΡΜΗΣ"
ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ +30 2310 480000
Fax +30 2310 480003
info@e-kepa.gr/pepkm@e-kepa.gr
https://kepa-anem.gr
https://www.e-kepa.gr

ΕΦΕΠΑΕ
Σεβαστουπόλεως 113
ΤΚ 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ +30 210-6985210
Fax +30 210-6916468
info@efepae.gr
http://www.efepae.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65 –
Κτίριο ZEDA
57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313 321700
Fax: 2313 321701/2
Email: pepkm@mou.gr
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