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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: 4η τροποποίηση για την παράταση υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στο
πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005

2. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

3. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13
παρ. 7η όπως ισχύει.

4. Το Νόμο 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 26 για την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου
4314/2014,

5.

Την υπ. αριθμ. 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση, με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
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διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ.
1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.

10. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2016/C 262/01).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01)

14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.

15. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

17. Την υπ. Αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση, Εθνικοί Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων όπως
ισχύει.

18. Η με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014.

19. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
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20. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).

21. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

22. Το π.δ. με αριθμ. 133/23.12.2010 αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010).

23. Tην με αριθμ. 1987/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 459/Β/25.02.2014).

24. Τις με αριθμ. 81320/2016 και 77909/2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).

25. H με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),

26. Η με αρ. πρωτ. 5589/12-10-2018 απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα
κριτήρια επιλογής για τη δράση «Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών προώθησης
Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας & Εξωστρέφειας»,

27. Την με αρ. πρωτ. 109545/ΕΥΚΕ 1681/17-10-2018 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΚΕ.

28. Την με αρ. πρωτ. 137136 /ΕΥΚΕ2179/18-12-2018 (72ΛΘ465ΧΙ8-2ΕΨ) Πρόσκληση.

29. Την ανάγκη 4ης τροποποίησης σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων
(από την ισχύουσα 19-4-2019 στην 13-5-2019), σύμφωνα με την πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Κεντρική
Μακεδονία,
30. Την με αρ. πρωτ. 2215/16-4-2019 Εισήγηση 4ης τροποποίησης της πρόσκλησης του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ σχετικά με την
παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων,

31. Την με αρ. πρωτ. 43725/ΕΥΚΕ793/18-4-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την τροποποίηση της πρόσκλησης,
Αποφασίζει

Την τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 20142020» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολών ως εξής:
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 12/11/2018 ώρα 13.00 έως και
την καταληκτική ημερομηνία 13/05/2019 ώρα 15:00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 137136 /ΕΥΚΕ2179/18-12-2018 (72ΛΘ465ΧΙ8-2ΕΨ) απόφαση.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επενδυτική Προτεραιότητα 3.d: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας
στην τοπική επιχειρηματικότητα»
Κωδικός Πρόσκλησης: 146.3d
4η τροποποίηση
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Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων.

Δράση

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων
που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.
Κάθε δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων.

Πράξη του Ε.Π.

Έργο που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου προγράμματος
και η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής
προτεραιότητας.

Δικαιούχος

Νομική οντότητα που υλοποιεί πράξη και λαμβάνει δημόσια ενίσχυση. Είναι
ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας δαπάνης.

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων.

Ιδιωτική συμμετοχή

Κάθε συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση έργου.

Υπεύθυνος Συντονισμού &
Επικοινωνίας Έργου

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισμό του έργου σε
επίπεδο διοικητικό – οικονομικό και σε επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του
διαχειριστή του υποστηρικτικού μηχανισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος.

Δημοσιονομική διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής
συμμετοχής σε ένα έργο ή σε μία πράξη.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν,
έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή
απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση

Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το
λαβόντα.

Συνεργατικοί σχηματισμοί
καινοτομίας

Δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες
νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς
και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν
σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την
προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή
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γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη
μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και
τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του
συνεργατικού σχηματισμού.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον
τομέα της καινοτομίας

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση
στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και
της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και
κανονισμών που τα εμπεριέχουν.

Βιομηχανική Έρευνα

Η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία
συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων και μπορεί να
περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον ή
σε περιβάλλον προσομοίωσης διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα, καθώς
και δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για
τη βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα δε για την κατοχύρωση τεχνολογίας
πολλαπλών εφαρμογών
Η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων
επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή
βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον
εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων
προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Πειραματική Ανάπτυξη

Η πειραματική ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή
πρωτοτύπων, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και
επικύρωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε
αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα
οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω
τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν
διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να περιλαμβάνεται η
ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν
κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να
παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και
έγκρισης.
Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές
τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής,
μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη
και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις.

Μελέτη σκοπιμότητας

Η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναμικού ενός σχεδίου, με στόχο την
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υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποκαλύπτοντας κατά
τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες
του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και
προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και,
τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
Κάθε επιχείρηση:

Καινοτόμος επιχείρηση

Οργανισμός έρευνας και
διάδοσης γνώσεων

Α) η οποία μπορεί να αποδείξει, μέσω αξιολόγησης που διεξάγεται από
εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ότι στο προβλεπτό μέλλον θα αναπτύξει
προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες
σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο και ενέχουν
κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας, ή
Β) της οποίας οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το 10% του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε
τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν την χορήγηση της
ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης
και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής
χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.
Οντότητα (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί
μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί
συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή εικονική παρουσία), ανεξάρτητα από το
νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο
χρηματοδότησής του , πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής
ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω
δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί επίσης οικονομικές
δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις
οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι
επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά μια οντότητα του
είδους αυτού, π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν
επιτρέπεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά της
αποτελέσματα.

Η κατηγορία των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παραρτήματος Ι – Ορισμός ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας).

Έναρξη των εργασιών

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών
που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης
υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού, είτε άλλης ανάληψης
υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και
οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση
μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις
εξαγορές ως έναρξη εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.

Δαπάνες προσωπικού

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΚΜ

Το κόστος ερευνητών, τεχνικών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού
στον βαθμό που τα άτομα αυτά απασχολούνται στο σχετικό έργο ή
δραστηριότητα.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ετήσια Μονάδα Εργασίας

ΕΜΕ

ΠΣΚΕ

Μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε
στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Η
εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά,
υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη
διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της
επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες περιγράφονται σύμφωνα με τους
ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και των Κρατικών
Ενισχύσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δράση «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική
επιχειρηματικότητα» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εντάσσεται στον Άξονα 03 του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο
3d1 «Αύξηση της παραγωγικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
3. Το Π.Δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160Α) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών»
4. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθ.91589 (ΦΕΚ 3814/Β/04-09-2018) Απόφαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
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Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.
6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ( της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως
τροποποιείται και ισχύει,
7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως
τροποποιείται και ισχύει,
8. O Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Το άρθρο 3 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) για τη σύσταση και συγκρότηση
των περιφερειών,
10. Το άρθρο 186 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) σχετικά με τις αρμοδιότητες των
περιφερειών,
11. Την υπ’ αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με
την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014,
για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
12. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με
την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής
Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,
15. Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18/12/2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
16. Η με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 55944/ΕΥΘΥ421/24-5-2018
(ΦΕΚ2080/Β/7-6-2018).
17. Την υπ’ αριθμ. 4/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RSI3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. Η υπ’ αρ. 5589/12-10-2018 απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η
εξειδίκευση, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης.
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19. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-20
και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
20. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
21. H Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2016)8434 final/19.12.2016 «Υπόθεση
κρατικής ενίσχυσης αριθ. SA. 46230 (2016/N) - Ελλάδα – Τροποποίηση του χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα (2014 – 2020) για την περίοδο 2017 - 2020.
22. Η με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2784/Β’/21-122015) Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014.
23. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

24. H Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

25. Την με αρ. πρωτ. 109545/ΕΥΚΕ 1681/17-10-2018 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΚΕ.
26. Ο Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.
Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι το
Άρθρο 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας», και το άρθρο 25 «Ενισχύσεις
για έργα έρευνας και ανάπτυξης» του τμήματος 4 «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και
καινοτομία» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) L 187/1 της 26-6-2014.
Σημειώνονται τα εξής:
1.

2.
3.
4.

Οι νομικές οντότητες που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΜΕΑ»).
Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).

Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά της
οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την
οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά..
Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού
821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που εκδόθηκε από την Εθνική
Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο
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5.
6.

του 2015 (Κεφάλαιο 14 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»), καθώς και οι απαιτήσεις
δημοσιότητας του Καν. 651/2014. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.
Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη
νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της
ενίσχυσης.







7.

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό
τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί
κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα
μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την
προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης
που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.
Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να
σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές
προσδιορίσιμες δαπάνες.

Δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων
ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι
οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την
υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην
ενίσχυση αυτή.

Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής
δυνάμει του ΓΑΚ δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση
της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Kαν. 651/2014.

Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Ειδικότερα:

8.

O Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L
119 της 4.5.2016.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 2 ή 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης,
εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι του Καν. (Ε.Ε.)
651/2014 και των άρθρων 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας» και 25
«Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» του ειδικού μέρους του ιδίου Κανονισμού.

10

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

9.

Στην διαμόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 20142020.

10. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας
συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (σύμφωνα με το υπόμνημα ορισμών της παρούσης) για την
προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη
δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων
οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.
Ο Ειδικός Στόχος του ΕΠ που ικανοποιείται είναι ο στόχος 3d1: Αύξηση της παραγωγικότητας και του
εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ.
Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014).

Οι σύγχρονες εθνικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τάσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
για ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που να βασίζονται στην καινοτομία, αξιοποιώντας
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
χρειάζεται η μεταφορά γνώσης από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης, η παροχή έγκυρης
και έγκαιρης πληροφόρησης και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων.

Η ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυούς και υφιστάμενης, αποτελεί τον μοχλό για την ανάπτυξη της
περιοχής.
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα
Προτεραιότητας (Α.Π.) 03 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της
στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση
των κύριων
περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης
αναπτυξιακής
και
διαρθρωτικής
προσαρμογής
των
περιφερειακών
οικονομιών,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή και
των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση μόνο πράξεων τις οποίες πρέπει να
αποδείξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ότι θα μπορέσει να τις υλοποιήσει.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει σε έναν κύκλο.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

12-11-2018

13-5-2019
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Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω
ημερομηνιών και κατανομής των ποσών με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων. Κάθε
τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία
2014-2020 (www.pepkm.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος,
πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους
δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο
υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου,
αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).
Κωδικός πρόσκλησης
Τίτλος και περιγραφή Δράσης

Τομείς Προτεραιότητας Έξυπνης
Εξειδίκευσης

146.3d

Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της
καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
«Αγροδιατροφή»,
«Δομικά
Υλικά»,
«Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση», «Τουρισμός»,
«Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»,
«Τεχνολογίες
Ενέργειας»,
«Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Μεταφορών και
Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Δείκτες εκροών

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

CO04: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη
οικονομική στήριξη
Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

4.000.000 €

Κατηγορία Ενίσχυσης

Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς ενίσχυσης

651/2014 ΓΑΚ/SA

Ταμείο

ΕΤΠΑ
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ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φορέας Προκήρυξης της παρούσας Δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Η υποδοχή και αξιολόγηση
των προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων σχεδίων θα γίνει από
τη Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που διαχειρίζεται το συνεργατικό
σχηματισμό εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού
καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη
έναντι της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καλή εκτέλεση της ενταγμένης
πράξης.
Β. Ο Υπεύθυνος Συντονισμού & Επικοινωνίας Έργου προέρχεται από τον δικαιούχο φορέα και έχει
την ευθύνη του συντονισμού του έργου από τεχνικής πλευράς, καθώς και της διοικητικής και
οικονομικής υποστήριξης του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο φορέας του. Στις
αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των
ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που έχει υποβάλλει ο φορέας και ο συντονισμός των
δραστηριοτήτων του φορέα με τους χρήστες του έργου. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για την
οικονομική και διοικητική υποστήριξη του έργου. Ο Υπεύθυνος Συντονισμού & Επικοινωνίας Έργου
αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος,
καθώς και να τηρεί όλα τα παραστατικά (τεχνικά και οικονομικά) που αφορούν το έργο. Τέλος, είναι
υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του φορέα για την επικοινωνία με την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου, σε τεχνικό,
διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

Γ. Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον
συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να
είναι οι παρακάτω φορείς:
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

• Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

• Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων.
• Επιχειρήσεις

• Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.

• Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί.
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές
οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς (οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι
ακόλουθες:
• Να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με
το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας
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φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της
πρόσκλησης,

 Να μην περιλαμβάνονται στις Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,

• Να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός
έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων)
και δέκα (10) ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο συμμετέχουν
τουλάχιστον δέκα (10) ΜΜΕ επιχειρήσεις.
• Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό
ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης,

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της
ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας,
• Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία,
Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της πρόσκλησης.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική
αγορά.
• Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

• Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου
• Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή
επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση,
έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου
χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία
έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
• Να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
• Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες
κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες
για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι
απαραίτητο και αναγκαίο. Η απαίτηση αφορά τόσο κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές
εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
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• Να υποβάλλουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

 Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του
συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον
με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν
να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η
υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις
επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
 Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και
τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή
αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

•

Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον
εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα
εθνικών ή κοινοτικών πόρων.

• Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την
υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.
•

Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.

• Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
•

•

Να υποβληθεί αίτηση υποβολής (κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου
Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεργατικού
Σχηματισμού Καινοτομίας, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και
εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση.

Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν
πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την
υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς
χρηματοδότηση.

Όλα τα ανωτέρω προαπαιτούμενα αποτελούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη
δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μιας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επιχειρηματικού
σχεδίου. Η μη ικανοποίηση τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίηση τους
αποτελεί λόγο απόρριψης του προτεινόμενου σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση για την ίδρυση ή αναβάθμιση
λειτουργίας υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι σύγχρονες εθνικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τάσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
για ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που να βασίζονται στην καινοτομία, αξιοποιώντας
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τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
χρειάζεται η μεταφορά γνώσης από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης, η παροχή έγκυρης
και έγκαιρης πληροφόρησης και η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων.

Η ανάπτυξη και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην
τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυούς και υφιστάμενης, αποτελεί τον μοχλό για την ανάπτυξη της
περιοχής. Ο συνεργατικός σχηματισμός τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις των συνεργατικών
σχηματισμών καινοτομίας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης
Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας θα αναλύονται στην
υποβαλλόμενη πρόταση. Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει επιχειρησιακό
σχέδιο, στο οποίο να αναλύονται:
•
•
•

Οι εξειδικευμένοι στόχοι και οι προς ανάπτυξη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας.

Η πολιτική πρόσβασης των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

• Ο σκοπός, η χρήση και τα κύρια τεχνικά στοιχεία των επενδυτικών δαπανών που αφορούν
κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Περιγραφή χρήσης, τεχνικές προδιαγραφές και τεκμηρίωση κόστους για την προμήθεια
εξοπλισμού και λογισμικού.

• Περιγραφή αντικειμένου, τεκμηρίωση αναγκαιότητας και τεκμηρίωση κόστους για τις δαπάνες
έρευνας επί συμβάσει και τις μελέτες σκοπιμότητας.

• Περιγραφή των παραδοτέων που προκύπτουν από την ανάπτυξη των περιγραφόμενων
υπηρεσιών.

• Ανάλυση κόστους λειτουργίας και προσδοκώμενων εσόδων για το χρονικό διάστημα
επιλεξιμότητας των δαπανών.

• Ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
της δομής.

• Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση της συνέχισης λειτουργίας της δομής στο χρονικό
διάστημα μετά την αρχική χρηματοδότηση.

Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr . Κατά
την λειτουργία της δομής θα δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη επιχειρήσεων που
αναπτύσσουν δραστηριότητα στους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, δηλαδή την
αγροδιατροφή, τα δομικά υλικά, την κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, τον τουρισμό, τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, τις τεχνολογίες ενέργειας, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις
τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Για το σύνολο των παρεμβάσεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση
δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται
στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):
Άρθρο 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» :

Αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης οι δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως
σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)
2) Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Άρθρο 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»,

Οι δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Επενδυτικές Δαπάνες σε

ι) Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
β) Μηχανήματα – Εξοπλισμός

ιι) Άυλα στοιχεία Ενεργητικού

2) Λειτουργικές Δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των
γενικών εξόδων) σχετικά με:

ι) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την
ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και
εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων·

ιι) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων
επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού

ιιι τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη
της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Ανάλογα με το άρθρο 25 ή 27 του Καν. ΕΕ 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται η πράξη γίνεται
χρήση των συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες προβλέπονται στο κάθε άρθρο. Ο
δικαιούχος της ενίσχυσης δύναται να υλοποιήσει την πράξη με χρήση περισσοτέρων του ενός
άρθρων αντιστοιχίζοντας όμως την κάθε επιλέξιμη δαπάνη στο άρθρο του Καν. ΕΕ 651/2014 που
χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες
επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
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Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 651/2014
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (Επενδυτική δαπάνη)
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού
Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την
κτιριακή υποδομή.

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Επενδυτική δαπάνη)
Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης εκπαίδευσης - επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων
εκδηλώσεων

2.2

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού

2.4

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης

2.3
3

3.1

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Επενδυτική δαπάνη)

5

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service»,
«cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με
αναπηρία
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Λειτουργική δαπάνη)
Δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας ή με
ΔΠΥ/ανάθεση έργου
Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση
εργασίας ή με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (Λειτουργική δαπάνη)

5.2

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

3.2
3.3
4
4.1
4.2
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6

6.1
6.2

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων
Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας

Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Λειτουργική δαπάνη)

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ
651/2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ή για ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή για ΜΕΛΕΤΕΣ
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7

7.1
8

8.1

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ
Έρευνα επί συμβάσει
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24-5-2018 (ΦΕΚ 2080/Β/7-9-2018).

Επιπλέον, «Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού» πρέπει να είναι καινούρια. Δεν επιτρέπεται η
απόκτηση στοιχείων ενεργητικού άλλης επιχειρηματικής εγκατάστασης,

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών,
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την
ενίσχυση
β) πρέπει να είναι αποσβεστέα

γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με
τον αγοραστή και
δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η
ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί
τουλάχιστον τρία έτη.
Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες
Δαπάνες Άρθρου 27

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαιούχου Φορέα.
Οι εργασίες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης των κτιριακών υποδομών αφορούν:
 Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων
τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού.

 Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

 Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή
υποδομή.

 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

Οι επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων
τεκμηριώνονται από την υποβολή των απαραίτητων πλήρων τεχνικών μελετών υπογεγραμμένων από
τον ή τους μελετητές μηχανικούς και σύμφωνα με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις
δόμησης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
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Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Δαπάνες προμήθειας καινούργιου εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον Δικαιούχο Φορέα, περιγράφεται
αναλυτικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του, τεκμηριώνεται η χρήση του στο υποβαλλόμενο σχέδιο
δράσης και το κόστος απόκτησής του με βάση υποβαλλόμενες προσφορές.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 Προμήθεια ή αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης - εκπαίδευσης επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων
 Προμήθεια ή αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού

 Προμήθεια ή αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας

 Προμήθεια ή αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής και συστημάτων δικτύωσης

Οι επενδυτικές δαπάνες τεκμηριώνονται με την υποβολή αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και
προσφορών – προτιμολογίων από τους προμηθευτές, για κάθε είδος του περιγραφόμενου στο
επιχειρησιακό σχέδιο εξοπλισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που το προσδιορίζουν.

Ο αποκτώμενος εξοπλισμός καταγράφεται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, καθώς,
επίσης, και στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης, κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική φορολογική
νομοθεσία.
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Δαπάνες προμήθειας καινούργιου λογισμικού, το οποίο ανήκει στον Δικαιούχο Φορέα, περιγράφεται
αναλυτικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του, τεκμηριώνεται η χρήση του στο υποβαλλόμενο σχέδιο
δράσης και το κόστος απόκτησής του με βάση υποβαλλόμενες προσφορές.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «software as service», «cloud
computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.
• Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με
αναπηρία.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, ή / και σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για μέχρι και (1) έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης και όχι πέραν τις
31/12/2023. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας
χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
• Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του λογισμικού και το κόστος
απόκτησής του με υποβαλλόμενες δύο (2) προσφορές από ανεξάρτητους
προμηθευτές/παρόχους.
• Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος Φορέας έχει προμηθευτεί το αναγκαίο λογισμικό μέσω
μοντέλου «Software as a Service», θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμο σε λειτουργία κατά
την πραγματοποίηση του ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης, σε παραγωγική λειτουργία
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμβόλαιο παραχώρησης του. Σε αυτή την περίπτωση,
θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική σύμβαση παροχής επιπέδου υπηρεσιών (Service Level
Aggreement).
• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης της παραγωγικής
λειτουργίας του προμηθευόμενου λογισμικού τόσο κατά τον χρόνο υλοποίησης του έργου
(δυνατότητα χρήσης ανάκτησης ιστορικών στοιχείων από τη στιγμή της αγοράς και της
•
•
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εγκατάστασης), όσο και κατά το χρόνο υποχρέωσης διατήρησης της επένδυσης, στον τόπο
υλοποίησης της επένδυσης.
• Οι δαπάνες λογισμικού πέραν του κόστους αγοράς δύνανται να περιλαμβάνουν και το κόστος
εγκατάστασης και τυχόν παραμετροποίησης καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του
προσωπικού. Υπογραμμίζεται ότι:
o Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ίδιοπαραγωγή λογισμικού (παραγωγή προς ιδία
χρήση)
o Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήστη για το υπάρχον
λογισμικό του Δικαιούχου Φορέα.
o Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις
διεργασίες που αναπτύσσονται ως απόρροια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
o Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού / εφαρμογών που απευθύνονται στο πελατειακό
κοινό θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με
αναπηρία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ».
• Απαραίτητα παραστατικά για την επιλεξιμότητα και πιστοποίηση των δαπανών, θεωρούνται
τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης, ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή προς τον
Δικαιούχο Φορέα, στα οποία θα αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και θα υπάρχει
αναλυτική περιγραφή του λογισμικού, με τους αντίστοιχους αριθμούς σειράς (serial numbers)
όλων των τμημάτων του, καθώς και αναφορά του τόπου υλοποίησης των δαπανών.
• Το αποκτώμενο λογισμικό καταγράφεται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δικαιούχου
Φορέα, καθώς επίσης και στο βιβλίο παγίων του κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική
φορολογική νομοθεσία.
Λειτουργικές δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού του Δικαιούχου Φορέα, αορίστου ή ορισμένου χρόνου στις
οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το έργο.:






Συντονισμός, διοικητικός και επιστημονικός, του οργανωτικού σχήματος της δομής

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών
φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.

Παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, μέσω
κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει σχετική γνώση, κατάρτιση και εμπειρία.

Οι δαπάνες του προσωπικού είναι επιλέξιμες μέχρι το όριο, που ορίζουν οι σχετικοί όροι της
προκήρυξης.

Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων, που προβλέπονται
από τις συναφθείσες συμβάσεις εργασίας.
Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά
περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δαπάνες για τους απασχολούμενους με πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία)
τεκμηριώνονται με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της νομικής
οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό.
Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο
προσωπικό, απαιτούνται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της πρόσκλησης.
Προβολή – Προώθηση - Δικτύωση

Δαπάνες της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον Δικαιούχο Φορέα σχετικά με:

α) την προβολή του υποστηρικτικού μηχανισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων
ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του,

β) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του υποστηρικτικού μηχανισμού, την οργάνωση προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων
και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης των υπηρεσιών και το κόστος τους με
υποβαλλόμενες προσφορές από ανεξάρτητους παρόχους.
Το κόστος υπηρεσιών είναι επιλέξιμο εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί εντός της διάρκειας του έργου.
Για κάθε μία από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική τεχνική έκθεση.

Απαραίτητα παραστατικά για την επιλεξιμότητα και πιστοποίηση των δαπανών, θεωρούνται τα
εξοφλημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή προς τον Δικαιούχο Φορέα, στα οποία
θα αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και θα υπάρχει αναφορά στις κατά περίπτωση
παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και στον τόπο υλοποίησης των δαπανών.
Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Οι δαπάνες για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν δαπάνες ενοικίασης απαραίτητων
χώρων, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες.
Οι διοικητικές δαπάνες τεκμηριώνονται με τις υποβαλλόμενες σχετικές συμβάσεις και τα
προβλεπόμενα παραστατικά εξόφλησης δαπανών.

Οι λειτουργικές δαπάνες, και οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνάφεια
με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιόδου
υλοποίησής του. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το όριο, που ορίζουν οι σχετικοί όροι της
προκήρυξης.
Για την τεκμηρίωση των δαπανών, απαιτούνται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι:

1. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την
απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα
τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η
ύπαρξη αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των
προϊόντων και την εξόφληση του προμηθευτή.

2. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων
και εξοπλισμού και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους
πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο
των τιμών αυτών.
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3. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της πράξη μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους
αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων
κατασκευαστικών εργασιών που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων
κτιριακών κατασκευών.

4. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για
τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τον Δικαιούχο και την πράξη κατά την πιστοποίησή τους. Σε
περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές
με την επιλέξιμη δραστηριότητα της δομής κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το
ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

5. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε
περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).
6. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται, κατατίθενται στην φορολογική αρχή και
προσκομίζονται υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης Άρθρου 25

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο
μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)

Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης
παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε: Α) φυσικά πρόσωπα Β) νομικά πρόσωπα. Οι δαπάνες
τεκμηριώνονται με τις υποβαλλόμενες σχετικές συμβάσεις και τα προβλεπόμενα παραστατικά
εξόφλησης δαπανών.
Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης των υπηρεσιών και το κόστος τους με
υποβαλλόμενες προσφορές από ανεξάρτητους παρόχους. Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με τις
υποβαλλόμενες σχετικές συμβάσεις και τα προβλεπόμενα παραστατικά εξόφλησης δαπανών.

Για την τεκμηρίωση των δαπανών, απαιτούνται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της πρόσκλησης.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:

i. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ii. Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.

iii. Δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

iv. Δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.

v. Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση τεχνικών μελετών, την έκδοση αδειών και την επίβλεψη
εργασιών.
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vi. Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή
επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

vii. Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης.

viii. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει
δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως
εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται
με την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και
μόνο για το μέρος αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες,
που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα
κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ
βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες
δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες
παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί
να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3).
ix. Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.
x. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που
επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.

xi. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

xii. Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που
διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ».
Επισημαίνεται ότι:

1. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την
απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα,
από επίσημο φορέα. Επίσης, θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα
συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη
αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την
εξόφληση του προμηθευτή.
2. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας του εξοπλισμού και
μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση
τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών.
3. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους
αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως προσφορές, έρευνα αγοράς κλπ.
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4. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για
τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή
τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και
σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται
δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
5. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε
περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξεων

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ
(4.000.000 €). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό
επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε
ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
Διάρκεια των έργων

Τα έργα θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και η
καταληκτική ημερομηνίας συμπεριλαμβανομένης της τυχούσας παράτασης δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31/12/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των πράξεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της
αρχικής διάρκειας του έργου, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που
υποβάλλεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη
της πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης.
Επίσης προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.000.000 €.

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό
της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη
σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων
προτάσεων.

Επισημαίνουμε ότι, τα εγκεκριμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-20, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 03 «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ένταση της ενίσχυσης, κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας, ανά άρθρο, είδος φορέα
και κατηγορία ενέργειας / δαπάνης προσδιορίζεται στους κατωτέρω πίνακες. Σε κάθε περίπτωση, η
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ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν
υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014.
i) Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς μηχανισμούς»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατασκευή ή αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας
Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού
(Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός)
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
(Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού)

Έως 65%

Ενισχύσεις Λειτουργίας

Έως 50%

ii) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα –Έρευνα επί συμβάσει

60%

70%

Βιομηχανική Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει, αύξημένη κατά 15% και
μέχρι 80%, εάν πληρείται η προϋπόθεση:
i) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,
δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν
λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

75%

80%

Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει
(Experimental development)

35%

45%

50%

60%

60%

70%

Πειραματική Ανάπτυξη Έρευνα επί συμβάσει, αυξημένη κατά 15%,
εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση i) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης
βιομηχ. έρευνας (βλ. ανωτέρω)
Μελέτες σκοπιμότητας

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στις οικονομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω
συνεργατικούς σχηματισμούς. Δεν πρέπει να χορηγείται, έμμεση κρατική ενίσχυση στους εταίρους
(οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύνδεσμοι
επιχειρήσεων, Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια) της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τους συνεργατικούς
σχηματισμούς

ΣΩΡΕΥΣΗ
Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν τα
προβλεπόμενα στον ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 8).
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Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμεις της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να σωρευθούν με
οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν σε διαφορετικές
προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι δυνατόν να
ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ
651/2014 (άρθρο 25 &27).

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο Δικαιούχος Φορέας της ενίσχυσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί
είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους,

υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του
υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ
651/2014.
Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:

• οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις
μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.
• πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού
επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
• πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης.
• μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των
συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης
(το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να
είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).
• οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση
επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν
οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων όταν αφορά τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των
παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του
ανώτατου ορίου, όπως ορίζεται στην ενότητα 6.4.1, το ποσό πέραν της δημόσιας δαπάνης για την
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κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση
του σχεδίου.
Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για
την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής και σε περίπτωση εκχώρησης της δημόσιας
χρηματοδότησης σε Τράπεζα για την παροχή δανεισμού, η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης
γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο
τμήμα του δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη
σύμβαση δανείου, τυχόν πρόσθετες πράξεις, καθώς και τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό
Ίδρυμα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του υποστηρικτικού μηχανισμού θα πρέπει να διαμορφώνεται
σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς
μηχανισμούς»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επενδυτικές Δαπάνες

1: Κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

≤ 50%

2: Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

3 : Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Λειτουργικές δαπάνες

4: Δαπάνες προσωπικού

≤ 90%

5. Προβολή - προώθηση - δικτύωση

6 : Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
ii) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα ή για πειραματική ανάπτυξη ή για μελέτες σκοπιμότητας ≤ 25%
7: Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει
8: Μελέτη σκοπιμότητας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην
διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της
καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα».

Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή από τον Δικτυακό τόπο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: www.pepkm.gr
και το www.espa.gr.
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Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:
i.

να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα
σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1»,
*Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων να καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων
κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο (ή ίσο) του 20% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο
ποσοστό αν υπάρχουν.
ii.
να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: «ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2» σε pdf και xls μορφή. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 παρέχεται από
την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση
αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.pepkm.gr,

iii.

να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε. τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται να υποβληθούν
ηλεκτρονικά από την πρόσκληση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
και από το έντυπο υποβολής

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά
την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων στο ΠΣΚΕ
και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2», που
αναρτάται σε pdf μορφή στα οικονομικά στοιχεία του έργου (π.χ. δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια
δαπάνη κλπ) τότε κατισχύουν τα δηλωθέντα ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ στοιχεία.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 12-11-2018 από ώρα 13.00 και έως την 13-5-2019 και θα
κλείσει στις 15:00 της συγκεκριμένης ημέρας. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
επενδυτικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται
μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄
75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα
περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην
αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση να έχει
υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση. Η
αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου ηλεκτρονικά μέσω του
ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση του
δικαιούχου από την υποβληθείσα αίτησή του και παρέχει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης
χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:
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για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις
κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των
Δικαιούχων),
για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και

για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν
λόγω δράσης.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο έντυπο Υποβολής προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων
των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» για τα
οποία υπάρχει ρητή αναφορά «υποχρεωτική υποβολή σε φυσικό φάκελο» υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της παραπάνω προθεσμίας και
μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται κατά
την παραλαβή του, ως εισερχόμενο έγγραφο στο πρωτόκολλο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης
υποβολής.

Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη
σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της
εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή
της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Σε περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει
εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»
Επωνυμία επιχείρησης : ………………………………………………………………..
ΑΦΜ : …………………………………………………………..

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : ………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ………………………………………………………

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα
απορριφθεί ως μη πλήρες.

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται ο
δυνητικός δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης
που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος. Σε διάστημα έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες υποχρεούται
να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν ως
υποχρεωτικά στην πρόσκληση και υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον δυνητικό δικαιούχο θα
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πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης πριν (ή έως) την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου στην
παρούσα δράση. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά από τους δυνητικούς δικαιούχους, μετά την
ειδοποίηση περί ελλείψεων, συμπληρώνουν τον φάκελο υποψηφιότητας κάθε έργου. Σε περίπτωση
μη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων, ή προσκόμισης στοιχείων με ημερομηνία έκδοσης
μεταγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, το επενδυτικό σχέδιο θα
απορριφθεί ως μη πλήρες.
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις εφόσον κρίνει
αναγκαίο επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών - στοιχείων της πρότασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αξιολογητές

H αξιολόγηση κάθε υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου διενεργείται από έναν (1) αξιολογητή, ο
οποίος επιλέγεται από στελέχη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία
διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και εμπειρία.

Οι αξιολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων που θα υποβληθούν στο
πλαίσιο της πρόσκλησης και θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων.
Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ .

Για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των αξιολογητών όλο το σχετικό
υλικό.

Οι αξιολογητές δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των
αποτελεσμάτων των έργων.
Επιτροπή αξιολόγησης

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεί
δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης η οποία εξετάζει σε δεύτερο βαθμό και οριστικοποιεί τον
προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και την τελική βαθμολογία στο Π.Σ.Κ.Ε.
Στην απόφαση σύστασης θα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας της,
θα ορίζονται τα μέλη της και ότι άλλο απαιτείται.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δε θα μπορούν να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την
παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία
αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη της
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της
διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των
απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ.
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Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δύνανται να γίνουν
διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να
αποφευχθούν και εξαρθρωθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει 3 (τρία) στάδια:

 ΣΤΑΔΙΟ Α : έλεγχος πληρότητας
 ΣΤΑΔΙΟ Β: έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης
 ΣΤΑΔΙΟ Γ : αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.

Η αξιολόγηση του σταδίου Γ γίνεται ανά ομάδα κριτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν διακριτά
κριτήρια. Η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε
κριτηρίου και πρέπει να τηρεί ελάχιστο μερικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει
από τον βαθμό αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισής του. Η συνολική βαθμολογία του
επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον
συντελεστή στάθμισής της και πρέπει να τηρεί ελάχιστο συνολικό αποτέλεσμα όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».
Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση

Στον αξιολογητή ανοίγουν στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέργεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.1: «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1» τα οποία καταχωρήθηκαν από τον
δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης στο Π.Σ.Κ.Ε. κατά το στάδιο της υποβολής και όλα τα πεδία αυτής
δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και
τα δικαιολογητικά και στοιχεία του φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός
δικαιούχος.
Η υπόλοιπη αξιολόγηση των σταδίων Α «έλεγχος πληρότητας πρότασης», Β «έλεγχος επιλεξιμότητας
πρότασης» και Γ «αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων» γίνεται εκτός ΠΣΚΕ σε
τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης το οποίο παρέχει η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και το οποίο ο αξιολογητής συμπληρώνει πλήρως. Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της
πρόσκλησης, τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φυσικού φακέλου και τις οδηγίες
βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου, εισάγει την
σχετική βαθμολόγηση του κριτηρίου στο τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης και αφού το
συμπληρώσει πλήρως το ανεβάζει σε pdf αρχείο ως συνημμένο στην αξιολόγηση του. Στην συνέχεια ο
αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β, καθώς και την
βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων και το ΠΣΚΕ υπολογίζει την συνολική βαθμολογία κάθε
πρότασης.
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί
όλα τα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο/α στάδια Α ή/και Β η πρόταση κρίνεται μη πλήρης ή/και μη
παραδεκτή.
Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης, την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει
σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.
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Ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης διενεργεί την αξιολόγηση, καθώς και τα πεδία τα
οποία αξιολογεί, είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει:
•
•
•

Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων προς ενίσχυση, με το συνολικό προϋπολογισμό και την
αναλογούσα δημόσια δαπάνη για κάθε εγκεκριμένη αίτηση

Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού
πρόσκλησης
Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα στον
πίνακα περιλαμβάνονται οι αιτήσεις που απορρίπτονται λόγω:

1. Ελλείψεων κατά τον έλεγχο πληρότητας μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
συμπληρωματικών στοιχείων,
2. Μη επιλεξιμότητας της πρότασης
3. Βαθμολογίας χαμηλότερης από το ελάχιστο αποδεκτό αποτέλεσμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ii),
προτείνονται για ένταξη όλες οι πράξεις που ισοβαθμούν.
Για κάθε έναν από τους ανωτέρω επιμέρους Πίνακες θα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:

•
•
•

Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.

Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου (π.χ. κωδ. Επενδυτικού σχεδίου, επωνυμία
επιχείρησης, κλπ).
Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις κατατάσσονται στους πίνακες με φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη
βαθμολογία του Σταδίου Γ.

Το πρακτικό διαβιβάζεται στη ΕΥΔ ώστε να εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον κατάλογο δικαιούχων και ο Πίνακας
Κατάταξης οριστικοποιείται. Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔ www.pepkm.gr .

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης.

Κάθε υποψήφιος που το επενδυτικό του σχέδιο κρίθηκε ως απορριπτέο ή εγκεκριμένο με
τροποποιήσεις του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μέσω του
ΠΣΚΕ καθώς και με συστημένη επί αποδείξει επιστολή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τη
δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
κριτηρίων, σε τρία στάδια.
ΣΤΑΔΙΟ Α – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Το κριτήριο βάσει του οποίου αξιολογούνται οι προτάσεις είναι το εξής:
1. Πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης
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ΣΤΑΔΙΟ Β – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις είναι τα εξής:
1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

2. Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης
3. Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου

4. Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε
5. Πράξη η οποία εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και
Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης
6. Πράξη η οποία εμπίπτει στα στοιχεία (φυσικό αντικείμενο , Π/Υ) της πρόσκλησης
7. Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων

8. Απόφαση αρμοδίων ή/και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων
οργάνων για την υποβολή της πρότασης
9. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις
των άρθρων 25 και 27 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014.

10. Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ο έλεγχος των σταδίων Α και Β απαιτεί την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων.
ΣΤΑΔΙΟ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου
(συντελεστής στάθμισης 35 %)
1.1. Σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου έργου και συνάφεια αυτών με τους στόχους της
πρόσκλησης
1.2. Περιεχόμενο και τρόπος υλοποίησης του προτεινόμενου έργου

1.3. Ποιότητα της οργανωτικής δομής και του τρόπου λειτουργίας του συνεργατικού σχηματισμού
καινοτομίας

1.4. Αξιολόγηση επενδυτικών δαπανών προτεινόμενου έργου

1.5. Αξιολόγηση λειτουργικών δαπανών προτεινόμενου έργου

1.6. Αξιολόγηση δαπανών έρευνας και καινοτομίας προτεινόμενου έργου
1.6. Σαφήνεια των παραδοτέων

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Αποτελέσματα και επιπτώσεις της προτεινόμενης πράξης (συντελεστής
στάθμισης 30 %)
2.1. Αξιολόγηση παραδοτέων σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης
2.2. Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας
2.3. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

2.4. Βιωσιμότητα συνεργατικού σχηματισμού

2.5. Ανάπτυξη διατοπικών / διεθνών συνεργασιών

34

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - Εμπειρία και αξιοπιστία συμμετεχόντων φορέων στο οργανωτικό σχήμα
της προτεινόμενης πράξης (συντελεστής στάθμισης 35 %)
3.1. Εμπειρία και αξιοπιστία λειτουργούσας δομής ή Εμπειρία και αξιοπιστία εταίρων υπό
σύσταση δομής
3.2. Εμπειρία του συντονιστή

3.3. Επάρκεια οικονομικών πόρων

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας της πρότασης αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η
διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015
(ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας
Δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 55944/ΕΥΘΥ421/24-5-2018 (ΦΕΚ2080/Β/7-6-2018).
Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή
προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης, τη
βαθμολόγησή της και τους όρους έγκρισής της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων και αποστέλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστούν από
την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση
των σχετικών πεδίων του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών
σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει
εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Για τη δράση «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική
επιχειρηματικότητα»

Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ «......................................................................................................»
Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Οι
αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και
γνωστοποιούνται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, γνωστοποιούνται
στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω του ΠΣΚΕ καθώς και με συστημένη επί
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αποδείξει επιστολή, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της
ένστασης.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης
Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης Ένστασης.
ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαδικασία έγκρισης

Η ένταξη των έργων στη Δράση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας μετά
από εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αποφάσεις ένταξης αναρτώνται
στον ιστότοπο www.pepkm.gr.

Σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων και έκδοσης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης ενεργοποιείται
εκ νέου η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία και εκδίδεται συμπληρωματική Απόφαση Ένταξης.
Δημοσιότητα ενταγμένων έργων

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιοποιεί τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της
συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς του μέτρου
ενίσχυσης, την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία του χρηματοδοτούμενου,
το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου και σύνοψη αυτού, την ημερομηνία, το είδος
(επιχορήγηση), το ύψος της χρηματοδότησης και το ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., την Περιφέρεια
εγκατάστασης και τον τομέα δραστηριότητας κατά NACE. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν
δημοσιοποιούνται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με
τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει ως ακολούθως:




Κάθε είδους δαπάνη, που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο και που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και κάτω (χωρίς
ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με
οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής.

Κάθε είδους δαπάνη, που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο και που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει γίνεται με τη χρήση τραπεζικού
μέσου πληρωμής.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
•
•

Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες
φορολογικές διατάξεις.
Η χρήση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την
πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό
πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
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Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή
Ίδρυμα Πληρωμών).
•
•

•

Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα
λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.

Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα
ΕΛΤΑ). Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών
ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών
πληρωμών (μεταφορά εντός του ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα).

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή
υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν παραστατικό καθαρής
αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως του ποσού της
κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής και για κάθε μέρος αυτής.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι :

•

•

Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου)
προς τον προμηθευτή, η οποία πρέπει να έχει πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο
προγενέστερο της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την πιστοποίηση της
πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα
κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης
επιχείρησης και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνίαποσό), (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή
και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Κατάθεση μετρητών από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) στον τραπεζικό λογαριασμό του
προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο
κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του
λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών ή και υπηρεσιών προς τον λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχο), ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού που αφορά η
πληρωμή, (β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου
θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ)
καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).

• Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό
λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α)
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των
λογαριασμών (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός
50).

• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούμενη επιχείρηση προς τον προμηθευτή, από
νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, μέσω αντίστοιχης κατάθεσης μετρητών στην
τράπεζα από την επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά
εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της
επιταγής προς τον προμηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης
επιταγής.
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Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς
ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης του εταιρικού λογαριασμού
(extrait) που τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχου) χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός μετά την πραγματοποίηση της
πληρωμής,, (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης
του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο
πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).

•

Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για
την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου
επιχείρησης της ενίσχυσης, ή να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται
σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα της δικαιούχου επιχείρησης της ενίσχυσης, ή του
επιχειρηματία για την περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει
επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων
αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Δικαιούχου (ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή
αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α)
αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που
τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και στο
οποίο να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) αναλυτικό
καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) και καρτέλα πελάτη (λογ. 30) της
αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης.

•

•

Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης
(Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας
πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αποδεικτικά
έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του
Δικαιούχου και του προμηθευτή και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή
(λογαριασμός 50) και καρτέλα πελάτη (λογ. 30) της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο «αναλυτικό
καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους δικαιούχους που τηρούν
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας).
Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις
εξοφλήσεις με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία των
αντισυμβαλλομένων ή για εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου (π.χ. εξοφλήσεις ενοικίων) δύναται
να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση
προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.

Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα
απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου
αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα
με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά),
λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).

Επισημαίνεται ότι:
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•
•

•

•
•

•
•

•

Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την οριστικοποίηση της τελικής
έκθεση επαλήθευσης-πιστοποίησης.
Ο Δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.

Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία
θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της
επιχορηγούμενης επένδυσης.
Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της εφαρμοστέας ισχύουσας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.

Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες της δράσης θα πρέπει να τηρούν
εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι
εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι
εν λόγω δαπάνες.
Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των
εταίρων /μετόχων της επιχείρησης.
Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός (κατάτμηση) δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των
υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική
έκδοση τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των
δαπανών αυτών με μετρητά).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λογιστική παρακολούθηση

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση,
την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του έργου τους.
Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία θα
καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της
επιχορηγούμενης επένδυσης
Τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφλημένα τιμολόγια ή από λογιστικά
έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα πρωτότυπα των
παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με την ακόλουθη ένδειξη: «ΕΠ Κεντρική Μακεδονία
2014-2020/ (κωδικός και ακρωνύμιο του έργου)».

Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου, όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως
όχι μικρότερο από το χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως
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καταβληθέντων ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών
του έργου εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
προκύπτει ότι ο φορέας απέκτησε δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από
φορολογικό έλεγχο. Μη τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των
πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των
σχετικών αποφάσεων ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
Η λογιστική παρακολούθηση των έργων γίνεται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη για τον Καν. 651/2014 δραστηριότητα, με τη
διακριτή λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων
δραστηριοτήτων.
Επαλήθευση

Η παρακολούθηση των έργων θα γίνεται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η
ΕΥΔ καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου διατηρούν το δικαίωμα, να ελέγχουν όποτε
κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Εναλλακτικά ο δικαιούχος, όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, δύναται να αναθέτει την
πιστοποίηση των δαπανών σε ορκωτούς λογιστές / ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών
της Ε.Λ.Τ.Ε. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης
ελέγχου που αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης
των δαπανών και της ορθής λογιστικής καταχώρησής της, την πραγματοποίηση των δαπανών εντός
της επιλέξιμης περιόδου, την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών για τον συσχετισμό αυτών με το
συγκεκριμένο έργο, καθώς και τη συμμόρφωση με της όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι
ορκωτοί λογιστές / ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους
είναι επιλέξιμη στην οικεία δράση μέχρι και τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε έργου. Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και της
διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου.
Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης πιστοποίησης (αίτημα επαλήθευσης, επαλήθευση έργων,
πιστοποίηση, κ.λπ.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
1.

Αίτημα Επαλήθευσης

Τα Αιτήματα Επαλήθευσης υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα
σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ
έντυπο αιτήματος επαλήθευσης, το οποίο παρέχεται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στον ιστότοπο www.pepkm.gr το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει και συμπληρώνει
κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε
φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» της παρούσας. Ο τρόπος υποβολής των
δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι
δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 70% του
επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

40

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης.
2.

Επαλήθευση έργων

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το σκοπό
αυτό όργανο ελέγχου κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης- του δικαιούχου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών για
την υλοποίηση της επένδυσης, στην πιστοποίησή τους καθώς και στο εύλογο του κόστους αυτών και
στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης.
Κατά την επαλήθευση:








γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας, της ορθότητας, της σκοπιμότητας, της εγκυρότητας και
της νομιμότητας της επένδυσης, καθώς και των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών
δαπανών ,
διαπιστώνεται η ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και ανά
ποσοτικό στοιχείο,
επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους,

γίνεται έλεγχος έκδοσης των πρωτότυπων παραστατικών και εξόφλησης των δαπανών, των
πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται με ειδική
σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του Προγράμματος. Ελέγχονται επίσης και αντίστοιχα
τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων ανάλογα με την τηρούμενη
κατηγορία λογιστικών βιβλίων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του οικονομικού
αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ),

πρέπει, σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται και να αιτιολογείται αναλυτικά η όποια
περικοπή.

Τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια της επαλήθευσης του έργου (του φυσικού και του οικονομικού
αντικειμένου) αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» του πρόσκλησης .

Μετά το πέρας του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων και
ελλείψεων που εντοπίστηκαν, ολοκληρώνεται η επαλήθευση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης
επαλήθευσης.
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν
στο υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης, από τη Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και
η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση των ελλείψεων.
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένη κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επαλήθευσης, αποστέλλει σχετικό έγγραφο
ειδοποίησης πριν την ακριβή ημερομηνία της επαλήθευσης και κατόπιν συνεννόησης με την
επιχείρηση.

Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη επαλήθευσης και να τηρεί τις
οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν, καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής των εκκρεμοτήτων
που διαπιστώθηκαν κατά την επί τόπου επαλήθευση.
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Η παρουσία του Υπεύθυνου Συντονισμού & Επικοινωνίας Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη
τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για
την ομαλή διεξαγωγή της επαλήθευσης.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Επαλήθευσης, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης εντός
εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον έχει
προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.
3.

Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου

Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για
έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε
περίπτωση διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να
εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Με την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης:
-

-

ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης με την αποστολή
της σχετικής έκθεσης,
ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να
ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να
ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης, καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας
πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση, προσδιορίζονται στην Α.Π. 126829 / EΥΘΥ 1217 /
21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως τροποποιείται και ισχύει
κάθε φορά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται ή
συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης. Τα
αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους Δικαιούχους με ευθύνη της Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, και όλο το υλικό της υποβληθείσας αντίρρησης,
τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική επιχορήγηση) κάθε εγκεκριμένου έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο
ποσό το οποίο περιγράφεται στη εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του έργου. Κάθε δόση
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης. Η τελευταία δόση
(αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της δεν
είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες του κάθε
δικαιούχου για το σύνολο του έργου.

Η καταβολή της κάθε δόσης της ενίσχυσης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
/Περιφερειακό Ταμείο Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται με την κατάθεση του αντιστοίχου ποσού στον
τραπεζικό λογαριασμό, που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
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Μακεδονίας και θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης, για όλες τις περιπτώσεις καταβολής,
αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».
Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα προκαταβολής, έγκριση χορήγησης
προκαταβολής, ενδιάμεση καταβολή, αποπληρωμή, εκταμιεύσεις) διενεργούνται μέσω του ΠΣΚΕ με
την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.
Προκαταβολή

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 30%
της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή
προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου
χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη
περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή
ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα
να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση.
Αποτελεί ευθύνη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και να
εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη
και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.

Η προκαταβολή συμψηφίζεται με την ενδιάμεση καταβολή ή με την αποπληρωμή του έργου σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεση καταβολή.

Τα Αιτήματα Προκαταβολής υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα
σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά
καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον
περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».
H προκαταβολή θα πρέπει να καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και να δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά
έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής,
εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, ή την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Ενδιάμεση καταβολή

Καταβάλλεται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς
δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το
ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η
αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο είναι το πολύ δύο και δεν μπορούν να
υπερβούν το 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
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Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου, την οριστική παραλαβή
του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης.

Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς
και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των
απαιτήσεων της απόφασης ένταξης. Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει ότι
ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης ενίσχυσης το αργότερο σε
ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος από τον Δικαιούχο. Προς τούτο,
μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες. Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών
δύναται να διακοπεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής και προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση της έντασης της
ενίσχυσης, οι καταβολές των ενισχύσεων και οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά το
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (με βάση το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο
χορήγησης της ενίσχυσης). Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται πριν την τελική δόση –
αποπληρωμή του έργου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ». Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι
ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 9 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήματος τροποποίησης, το
οποίο παρέχεται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους ιστότοπους
www.espa.gr και www.pepkm.gr, το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει/κατεβάζει, το συμπληρώνει
κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε
φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά προκειμένου να τεκμηριώσει το
αίτημα του. Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών σε φυσική μορφή είναι ίδιος με τον
περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».

Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων της Απόφασης χρηματοδότησης είναι δυνατή, μετά από υποβολή
τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του
επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Τα αιτήματα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να
κατατίθενται μετά το πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο
σχετικό εισερχόμενο έγγραφο).

Η έγκριση της τροποποίησης αποτελεί απαιτούμενο για την υλοποίηση και πληρωμή ενεργειών που
προβλέπονται στο αίτημα τροποποίησης.
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Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου επηρεάζουν την αρχική
αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας παραπέμπει το αίτημα για επαναξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης αποστέλλει στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αποτέλεσμα της
επαναξιολόγησης και η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εισηγείται στον Περιφερειάρχη
την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική
αξιολόγηση η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξετάζει το αίτημα και εισηγείται στον
Περιφερειάρχη την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης ορίζονται στην επόμενη παράγραφο και
εξετάζονται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των διαδικασιών του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
.

Ο δικαιούχος δύναται να μην υποβάλλει αίτημα τροποποίησης σε περίπτωση επουσιωδών αλλαγών,
οι οποίες δεν αποτελούν στοιχεία της εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση δύναται να πραγματοποιεί
τις προαναφερθείσες αλλαγές σε όλη την διάρκεια του έργου μέχρι την λήξη αυτού με ενημέρωση
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την επιφύλαξη της
επαλήθευσής τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι παρακάτω:

• Τροποποίηση στοιχείων των δαπανών και των παραδοτέων, που δεν επηρεάζουν τη φύση και τους
στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
• Τροποποίηση επί μέρους στοιχείων του σχήματος οργάνωσης και λειτουργίας του υποστηρικτικού
μηχανισμού

• Αντικατάσταση εταίρου της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον υποστηρικτικό μηχανισμό

• Τροποποίηση προϋπολογισμού με αυξομείωση ανά κατηγορία δαπάνης ως 25% του συνολικού
προϋπολογισμού.

• Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης, μέχρι
5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
• Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

• Αλλαγή Υπεύθυνου Συντονισμού & Επικοινωνίας Έργου

• Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι και
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων
της παρούσας Πρόσκλησης.

Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου, όπως
περιγράφονται στη παράγραφο 03, τελούν υπό την έγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση σε σχέση
με τις ανάγκες του φυσικού αντικειμένου του έργου που δημιουργούν την ανάγκη για την εκάστοτε
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τροποποίηση. Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα
απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα Ενότητα ή
την Απόφαση χρηματοδότησης. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η αρμόδια
Υπηρεσία Διαχείρισης θα επεξεργάζεται τα αιτήματα τροποποιήσεων και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά
τις σχετικές απαντητικές επιστολές ή/και τροποποιητικές αποφάσεις, όπου απαιτείται.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος
σημασίας ως ακολούθως :
•
•
•
•
•
•

Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.

Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης.

Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού
(σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση).
Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης.
Αλλαγή προμηθευτή.

Αλλαγή δαπάνης/δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, με νέα/νέες δαπάνες εντός της ίδιας
Κατηγορίας δαπανών για τις οποίες, τις νέες δαπάνες, τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:




υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών της κατηγορίας και
εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι τέτοιες αλλαγές δαπανών μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλήθευσης
και να εξετάζονται απευθείας με αυτό χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος
τροποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη οι ως άνω τροποποιήσεις
ήσσονος σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας
πρόσκλησης και της απόφασης χρηματοδότησης της επενδυτικής πρότασης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:









Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας
δαπανών.
Αύξηση της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) του Αναδόχου φορέα – Εταίρου.

Τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, η οποία
επηρεάζει τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και
προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
Τροποποίηση στοιχείων του προϋπολογισμού, όταν περιλαμβάνει αυξομείωση ανά
κατηγορία δαπάνης μεγαλύτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

Προσθήκη νέας κατηγορίας δαπανών, μη προβλεπόμενη κατά την υποβολή της πρότασης,
μεγαλύτερη του 5% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται επίσης:
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Εάν κατά την εξέταση αιτήματος επενδυτή διαπιστωθεί ότι επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας
(ON/OFF) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό.
Εάν κατά την εξέταση αιτήματος επενδυτή διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η βαθμολογία των κριτηρίων
αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρεί σε αναβαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης της
Πράξης. Εάν, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, η βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου είναι
χαμηλότερη του κατώτατου ορίου ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων, το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα
αποτελέσματά της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία
κοινοποιεί στο Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:

 Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα
παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης).
 Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου
και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και
αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής
καθώς και του τελικού Αιτήματος.

 Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά
που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.

 Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης.

 Βεβαιώνεται η έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο.

 Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση
ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας και ΑΜΕΑ και υποβολής
απαιτούμενων στοιχείων.

 Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων
επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά
όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).

 Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του
Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση ένταξης.

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον
δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.
Επισημαίνονται τα εξής :
1.

2.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα
λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενέργεια από πλευράς
δικαιούχου που αφορούσε στην ολοκλήρωση του έργου του.

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, το έργο παραλαμβάνεται με την προσκόμιση,
κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ανανέωσης της
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άδειας λειτουργίας. Η νέα ή η ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί από τον
δικαιούχο στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι και έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου. Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει εμπρόθεσμα την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας τόσο για την έκδοση της νέας/ανανεωμένης άδειας όσο και για πιθανές εμπλοκές
ή καθυστερήσεις στη διαδικασία.

3.

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούται στην παρακολούθηση και έλεγχο
τακτοποίησης τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικά με τις παραπάνω προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και
παραλαβής έργων των δικαιούχων εντός των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη τήρηση κάποιας ή κάποιων εκ των ως άνω προϋποθέσεων, η
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρεί στη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μέτρων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δράση είναι οι ακόλουθοι:


CO01 – Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη



CO04 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη



CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην
παρούσα πρόσκληση και στην Απόφαση Ένταξης

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα
για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής ή/και τμήματος των επιλέξιμων
δαπανών κατά παράβαση των περιορισμών σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί
εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χρονικό διάστημα 3 ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται
επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν
εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια
περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας) για χρονικό διάστημα 3 - ετών από την ημερομηνία έκδοσης της
βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται αναλογικά προς την περίοδο για
την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβάλλει την εταιρική του σύνθεση ως προς τα
πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής του, χωρίς ενημέρωσης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην εκμισθώνει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας
επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας).
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7)
8)

9)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μη μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και
κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες
(ΕΕ1303/2013/17.12.2013, Άρθρο 7).
Επίσης, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει:

 Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

 Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να
διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση μεικτής
δραστηριότητας.
 Να κάνουν αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και τα
σχετικά λογότυπα που θα τους υποδειχθούν από την Δ.Α. / ΕΦ σε κάθε είδους ενέργεια
δημοσιότητας που αφορά στο έργο (π.χ. ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή
περιοδικά, εκδηλώσεις), καθώς και με την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο τους. Να
λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII:
«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ» του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη
συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr ,
www.espa.gr κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,
σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης,
συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της
πράξης.
10) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να
υποβάλει τα σχετικά έγγραφα στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας
επιχορήγησης.

11) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη
που έχει λάβει από τα Ταμεία και λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται
στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της παρούσας.

12) Σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του έργου για την προβολή και
δημοσιότητα αυτού ή σε δημοσιεύσεις, που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, μερικά ή
τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, πρέπει να μνημονεύεται ότι μέρος ή ολόκληρο
το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που
χρηματοδοτεί την δράση, να γίνεται αναφορά της Ε.Ε και να προβάλλεται το έμβλημά της (Κ.
1303/2013, ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1).
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13) Ο χρηματοδοτούμενος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ή/και με άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε
στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί ο
σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων Δράσεων.

14) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για
τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και
τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της
παραγωγικής επένδυσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι, ο χρόνος
διατήρησης των παραστατικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το χρόνο παραγραφής της
αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

15) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία
καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015).

16) Να μην υπάρξει ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή
των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της επένδυσης.
17) Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού
σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ
διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 10% των επενδυτικών
δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή
πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η
πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι
όροι δημοσιοποιούνται.

18) Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη
συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το
σχετικό κόστος.
19) Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
H Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες
απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων και για το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση των έργων. Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τηρεί επίσης λεπτομερείς φακέλους των έργων για μία δεκαετία
μετά την ολοκλήρωση των έργων.
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Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για
την εκπλήρωση του σκοπού αυτού θέτει στη διάθεση των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων
πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα.
Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, αναπτύσσει επί μέρους
δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση
της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος αναλαμβάνει
όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των
δικαιούχων επί τριετία από τη τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης των πράξεων.

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσμεύσεων των δικαιούχων των
ενισχύσεων γίνεται με διοικητική επαλήθευση επί τη βάσει δείγματος που επιτρέπει την ασφαλή
εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων
και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων.
Επίσης, είναι δυνατή η διενέργεια και επιτόπιων επαληθεύσεων εκ μέρους της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συχνότητα και το πεδίο κάλυψης των επιτόπιων
επαληθεύσεων είναι οπωσδήποτε ανάλογα προς το ποσό της δημόσιας στήριξης στην πράξη και προς
το επίπεδο κινδύνου που εντοπίζεται κατά τις εν λόγω επαληθεύσεις και λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα
αποτελέσματα, συμπεράσματα, συστάσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η αρχή
ελέγχου για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνολικά.
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση πέραν της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο
δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.

Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα οποία
θα ζητηθούν εγγράφως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται, για πληροφορίες, στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην κ. Χριστίνα
Εδιππίδη, τηλ: 2313321723, e-mail: cedippidi@mou.gr και στην κ. Στέλλα Αικατερινιάδου, τηλ:
2313321736, e-mail: saikateriniadou@mou.gr. Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις παραπάνω διευθύνσεις. Η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ανακοινώνει
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις στο URL: http://www.pepkm.gr.
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο
υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:0017:00).
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ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Σε ότι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης, καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη ΚΥΑ περί δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος
Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784 συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ».
Σημειώνεται ότι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει
στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την
«Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr)
και
συγκεκριμένα
στον
σύνδεσμο
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 (Προκύπτει από την ηλεκτρονική
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στο ΠΣΚΕ των σχετικών πεδίων από τον δυνητικό δικαιούχο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2 (Υποβάλλεται σε pdf αρχείο συν/νο στην
ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ AMEA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1
Προκύπτει από την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό δικαιούχο των κάτωθι στοιχείων:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
………………………………..
ΕΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
«……………………………………………………………..»
ΕΝΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
………………………………..
ΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗΣ

ΚΩΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

<KODIKOS_ERGOY_EXTERNAL>
<DATE_AITHSHS>
<PROTOKOLLO_AITHSHS>

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ

Στην φόρµα προτείνεται να προστεθούν δύο κουµπιά:
1. Προσυµπλήρωση από το ΠΣΚΕ (όπου θα συµπληρώνει από το ΠΣΚΕ αλλά θα αφήνει ανοικτά τα πεδία για
αλλαγές).
2. Προσυµπλήρωση από ΓΓΠΣ. Το δεύτερο θα διασυνδέεται µε το ΤΑΧΙΣ
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1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α/Α Φορέα
1.1

Είδος
Φορέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ
 Επιχείρηση

 Ερευνητικός οργανισµός

Συντονιστής

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Επιχείρηση)
1.1.0 Ξένο ΑΦΜ
1.1.1 Α.Φ.Μ./VAT
1.1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
<VAT_FOREA>
<ANADOXOI_EPONYMIA>

1.1.3 :ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.4 ΕΙ:ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
1.1.7 :.Ο.Υ.
1.1.8 ΕΙ:ΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1.1.9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
<YPO_SYSTASH_FLAG>

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ <.Ο.Υ.
ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΝΠ<</ΝΠΙ</ΚΟ
ΙΝΣΕΠ/ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ/ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΚΕ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ <ΟΥ Ή Α<ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ

1.1.10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε τον ορισµό της ΜΜΕ (Παράρτηµα
IV) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία αποτελεί
τυπικό

δικαιολογητικό

(Παράρτηµα

συµπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο
1.1.11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ (OFFSHORE)

1.2

V)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Ερευνητικός Οργανισµός)
1.1.0 Ξένο ΑΦΜ
1.1.1 Α.Φ.Μ./VAT
1.1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
<VAT_FOREA>
<ANADOXOI_EPONYMIA>

1.1.3 :ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
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ΑΝΗΚΕΙ
1.1.5 ΚΥΡΙΑ :ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.1.7 :.Ο.Υ.

<YPO_SYSTASH_FLAG>
ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ <.Ο.Υ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

++ Στοιχεία ικαιούχου

1.2

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση)
1.2.0 ΧΩΡΑ

Λίστα Χωρών (by default ΕΛΛΑ<Α)

1.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.2.3. :ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1.2.4. :ΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA
1.2.5. :ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε:ΡΑΣ

1.2.5.1 Ο<ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
1.2.5.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1.2.5.3 ΤΑΧ. ΚΩ<ΙΚΟΣ

1.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.2.7. ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (WEBSITE)
1.2.8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ :ΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)

1.3

<ANADOXOI_EMAIL>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.3.1 ΕΠΩΝΥΜΟ
1.3.2 ΟΝΟΜΑ
1.3.3 Α.Φ.Μ./VAT

1.3.4 ΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

<NOMIMOS_EKPROSOPOS_ANADOXOY>
<ONOMA_YPEYTHINOY_PRAXIS>
<VAT_LEGAL_REP>
<THESH_YPEYTHINOY_PRAXIS>

1.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.3.6 :ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.3.6.1 Ο<ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

<DIEYTHYNSH_YPEYTHINOY_PRAXIS>

1.3.6.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1.3.6.3 ΤΑΧ. ΚΩ<ΙΚΟΣ
1.3.7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)

<THL_YPEYTHINOY_PRAXIS>

1.3.8 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
1.3.9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ :ΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)

<EMAIL_YPEYTHINOY_PRAXIS>
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1.4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ
(Συµπληρώνεται για κάθε µέτοχο / εταίρο)

1.4.1.

1.4.2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ%

1.4.3 ΕΙ:ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ / ΝΟΜΙΚΟ

1.4.4. ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ:ΟΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

1.4.5. Α.Φ.Μ./VAT
1.4.6 :.Ο.Υ
1.4.7. ΧΩΡΑ
1.4.8.

:ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.4.8.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.4.8.2. <ΗΜΟΤΙΚΟ <ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1.4.8.3 Ο<ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
1.4.8.4 ΤΑΧ. ΚΩ<ΙΚΑΣ
1.4.9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.4.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ :ΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.4.11 ΕΤΟΣ Ι:ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.4.12 Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.4.13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡ.
1.4.14 ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ

2.

2.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΕΝΥΣΗΣ)
2.1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
2.1.2 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αγγλικά)
3.1.3. ΕΙ:ΟΣ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

<TITLOS>
<TITLOS_KSENOS>
<EIDOS_EPENDYSH>

2.1.4. :ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

2.2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
NUTS Level II Κωδικοποίηση)

2.2.1 ΑΑ. ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2.2.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2.2.4 :ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2.2.5. :ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2.2.6 :ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

<GEOGRAFIKES_THESEIS> <ID>

2.2.6.1 Ο<ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
2.2.6.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
2.2.6.3 ΤΑΧ. ΚΩ<ΙΚΟΣ

(+) – Παραπάνω από ένα Τόπους Υλοποίησης

2.3

Κ.Α.. ΕΠΕΝΥΣΗΣ (NACE Level Group)

2.3.1. Α/Α

2.3.2. ΚΩ:ΙΚΟΣ

2.3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.:.

2.3.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑ:

1

<KAD_NACE> <ID>

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ Κ.Α.<. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
2.3.5

2.4

2.4.1

Είναι ο ΦΠΑ (που συνδέεται µε τον ΚΑ: επένδυσης) ανακτήσιµος;

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

–

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΦΥΣΙΚΟΥ

<PERIGRAFH_FYSIKOY_ANTIKEIMENOY>
2.4.2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.4.3

ΜΕΘΟ:ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2.4.4

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.4.5

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

2.4.6

:ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ :ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

2.4.7

ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

2.4.8

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

2.4.9

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

2.4.10

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΝ:ΥΣΗ

<PERIGRAFH_FYSIKOY_WOAT>
<METHODOLOGIA>
<RESULTS>
<OBJECTIVES>

<DRASTHRIOTHTES_EPIKOINONIAS>
<KRISIMOTHTA>

<PROSTITHEMENH_AKSIA>
<EPITEFKSH_STOXON>

<ANAMENOMENA_OFELH>
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2.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.5.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟ
ΙΗΣΗΣ

ΚΑ:
ΕΠΕΝ:ΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
:ΑΠΑΝΗΣ

1

ΚΤΙΡΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΟΣ

651/2014 –
Αρθ. 27

Έως 65%

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

651/2014 –
Αρθ. 27

Έως 65%

3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

651/2014 –
Αρθ. 27

Έως 65%

4

<ΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

651/2014 –
Αρθ. 27

50%

5

ΠΡΟΒΟΛΗ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗ –
<ΙΚΤΥΩΣΗ

651/2014 –
Αρθ. 27

50%

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
<ΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

651/2014 –
Αρθ. 27

50%

7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ <ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΙ

8

9

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ –
<ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΙ

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
–<ΑΠΑΝΕΣ
<ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.5.2

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΣΥΣΗΣ

Α/Α

651/2014 –
Αρθ. 25

Σύµφωνα µε
τον πίνακα
7.2.ιι

651/2014 –
Αρθ. 25

Σύµφωνα µε
τον πίνακα
7.2.ιι

651/2014 –
Αρθ. 25

Σύµφωνα µε
τον πίνακα
7.2.ιι

:ΗΜΟΣΙΑ
:ΑΠΑΝΗ

Και έως 80%

Και έως 60%

Και έως 70%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
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ΣΥΝΟΛΑ
Ι:ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι:ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<POSO_IDIOTIKH_SYMM
ETOXH>

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

:ΑΝΕΙΑΚΑ

<POSO_DANEIA>

A. Σύνολο Ιδιωτικής Συµµετοχής (Α.1+Α.2)

<POSO_SYNOLIKH_IDIOT
_SIMMETOX>

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ :ΗΜΟΣΙΟΥ

<POSO_SYNOLIKH_DD_Y
POERGOY>

B. Σύνολο Επιχορήγησης :ηµοσίου

0

Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός (Α+Β)
Γ. Μη Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός

%

%

<POSO_MH_ENISXYOME
NO>

Σύνολο επένδυσης (Α+Β+Γ)

3.

3.1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟ<ΟΜΕΣ <ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Η ΕΦΟΣΟΝ <ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

NAI/OXI

<ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ; (<PROSVASIMOTHTA>)
3.2

3.3

3.4

ΕΙ<ΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ<ΟΜΗΣ ΑµεΑ ΠΟΥ <ΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
<ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ (Περιγραφή)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ<ΡΩΝ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ <ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; <ARXH_ISOTHTAS>

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; <APOTROPH_DIAKRISHS>

Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ <ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ
3.5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ<ΟΣΗΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,
ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; (<AEIFOROS_ANAPTYKSH>)

4.

ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

4.1 ΕΙ:ΟΣ
:ΕΙΚΤΗ

Εκροών/

4.2 ΚΩ:.
:ΕΙΚΤΗ

4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
:ΕΙΚΤΗ

4.4 ΜΟΝΑ:Α

4.5 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛ

ΑΝ:ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

62

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
αποτελέσµα

Ο

τος/Λοιποί

<ID_DEIKTH>

<TIMH_

TIMH_STOXO

STOXOS

S_WOMEN>

_SUM>

Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων
•

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες και οι κατευθυντήριες

•

Η αίτηση χρηµατοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)

γραµµές, καθώς και οι οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ

για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα περιεχοµένου µε

τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
•

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης

•

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται από την Ε.Υ.<. Ε.Π. Περιφέρειας

χρηµατοδότησης (συµπεριλαµβανοµένων και των επισυναπτόµενων αρχείων).

Κεντρικής Μακεδονίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει

δηλώσει στο σηµείο Πίνακας ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ<ΙΟΥ
(Επιχείρησης) του Έντυπου Υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων
των εννόµων συνεπειών και προθεσµιών.

5.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

5.1 ΑΑ.

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

5.3 ΑΡΧΕΙΟ

5.4 ΣΧΟΛΙΑ

1

+προσθήκη από δυνητικό δικαιούχο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2
(Υποβάλλεται σε pdf αρχείο συν/νο στην ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κωδικός ΠΣΚΕ
πράξης (Έργου)
Τοµέας
προτεραιότητας
«έξυπνης
εξειδίκευσης»
(όπως στην
αναλυτική
πρόσκληση της
δράσης)
Συµβατότητα
µε τοµέα
προτεραιότητας
«έξυπνης
εξειδίκευσης»
Καθεστώς
ενίσχυσης
(Θεσµικό
Πλαίσιο)

ΕΚ 651/2014

Τίτλος
Πρότασης
Τίτλος
Πρότασης στα
Αγγλικά
Περίληψη
Πρότασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ)
ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Επωνυµία
Φορέα

Όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ

∆ιακριτικός
τίτλος

Συµπληρώνεται ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης εφόσον
υπάρχει.

Α.Φ.Μ./VAT

Συµπληρώνεται το ΑΦΜ της επιχείρησης

∆.Ο.Υ.

Συµπληρώνεται η ∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η επιχείρηση
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Νοµική µορφή

Συµπληρώνεται η Νοµική µορφή της επιχείρησης

Μέγεθος
επιχείρησης

Σύµφωνα µε τον ορισµό της ΜΜΕ (Παράρτηµα IV)

Είδος βιβλίων

Συµπληρώνεται η κατηγορία βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση

ΚΑ∆ επένδυσης

Συµπληρώνεται ο ΚΑ∆ της επιχείρησης που αφορά το
επενδυτικό σχέδιο.

Ηµερ/νία
έναρξης
δραστηριότητας

Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας της
επιχείρησης βάσει των στοιχείων της ∆.Ο.Υ.

Συνεργατικός
σχηµατισµός
καινοτοµίας

Συµπληρώνεται ΝΑΙ εάν ο δικαιούχος εµπίπτει στους
συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής.

Η επιχείρηση
είναι εξωχώρια

Συµπληρώνεται ΝΑΙ εάν η επιχείρηση είναι εξωχώρια (offshore)
αλλιώς συµπληρώνεται ΌΧΙ. Σε περίπτωση που η απάντηση
είναι ΝΑΙ η πρόταση δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Έδρα στην
Περιφέρεια

Συµπληρώνεται ΝΑΙ εάν η έδρα της επιχείρησης είναι στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλιώς συµπληρώνεται ΟΧΙ

Υποκατ/µα
στην
Περιφέρεια

Συµπληρώνεται ΝΑΙ εάν η επιχείρηση διαθέτει υποκατάστηµα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο οποίο θα
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, αλλιώς συµπληρώνεται ΟΧΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ε∆ΡΑΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA
Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (website)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail)
* Η διεύθυνση του Υποκαταστήµατος συµπληρώνεται εφόσον η έδρα της επιχείρησης δεν είναι στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ
Εταίροι Συνεργατικού Σχηµατισµού
(απαιτείται η συµµετοχή κατ’
ελάχιστο ενός οργανισµού έρευνας
και διάδοσης γνώσεων και δέκα
επιχειρήσεων ή ενός συνεργατικού
σχήµατος επιχειρήσεων στο οποίο
συµµετέχουν τουλάχιστον δέκα (10)
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που τίθενται στο
Κεφάλαιο 4 παρ. Γ της πρόσκλησης).
Εµπειρία και έργο της
λειτουργούσας δοµής

Συµπληρώνεται από τους υφιστάµενους
φορείς
Εµπειρία και αξιοπιστία των
συµµετεχόντων εταίρων
(οργανισµοί διάδοσης γνώσεων,
επιχειρήσεις, λοιποί εταίροι)

Συµπληρώνεται από τους υπό σύσταση
φορείς
Επάρκεια οικονοµικών πόρων

Περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος
κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
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ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώνεται για κάθε εταίρο ΜΜΕ και µε προσθήκη τόσων εγγραφών όσων απαιτούνται ώστε να
καλύπτεται η τεθείσα προϋπόθεση (1 ΟΕ∆Γ και 10 ΜΜΕ ή σχήµα µε τουλάχιστον 10 ΜΜΕ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΜΕ #1…ν
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA
Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (website)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail)
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΚΑ∆ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑ∆ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΡΑΞΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΕ∆Γ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώνεται για τους οργανισµούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων που συµµετέχουν στο σχήµα ώστε
να καλύπτεται η τεθείσα προϋπόθεση (1 ΟΕ∆Γ και 10 ΜΜΕ ή σχήµα µε τουλάχιστον 10 ΜΜΕ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
στον οποίο ανήκει (ΑΕΙ,ΤΕΙ,
Ερευνητικός Οργανισµός)
Α.Φ.Μ.
∆.Ο.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA
Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ (website)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ (e-mail)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη ή υπό σύσταση;

Υφιστάµενη/Υπό σύσταση

Η επιχείρηση είναι προβληµατική σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του Κανονισµού 651/2014 (Παράρτηµα ΙΙ της
αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η επιχείρηση εντάσσεται σε ήδη οργανωµένο
οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών η οποία εκµεταλλεύεται κατόπιν σχετικών
συµβάσεων άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως
εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και
τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανοµή αγαθών ή
υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο
πρακτόρευσης) και λειτουργεί µε µία από τις επιλέξιµες
από το πρόγραµµα νοµικές µορφές;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Βρίσκεται η επιχείρηση υπό πτώχευση;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Βρίσκεται η επιχείρηση υπό εκκαθάριση;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Βρίσκεται η επιχείρηση υπό αναγκαστική διαχείριση;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης ανάκτηση
προηγουµένης ενίσχυσης;

ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Εάν Ναι,
αριθµός
απόφασης
ανάκτησης
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«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση ∆ιάσωσης ή
αναδιάρθρωσης;

ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Έχουν επιβληθεί πρόστιµα που έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη & δεσµευτική ισχύ, για παραβάσεις
εργατικής νοµοθεσίας κι ειδικότερα:
- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας
(3 πρόστιµα/ 3 έλεγχοι),
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιµα/ 2 έλεγχοι),
για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.
4488/2017;

ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Τηρείται η νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έχουν υποβληθεί και άλλες αιτήσεις χρηµατοδότησης
στην πρόσκληση µε το ίδιο ΑΦΜ επιχείρησης;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Το συγκεκριµένο έργο ή µέρος αυτού καθώς και οι
δαπάνες που περιλαµβάνει έχουν χρηµατοδοτηθεί,
ενταχθεί ή θα υποβληθούν προς έγκριση
χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης
σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή
µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του
προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική
πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που
οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
(σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που
προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί
σε µετεγκατάσταση στην επιχειρηµατική εγκατάσταση
στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η αρχική επένδυση για
την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσµεύεται ότι δεν
θα το πράξει εντός µέγιστης περιόδου δύο ετών µετά
την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία
ζητείται η ενίσχυση.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει εργασίες που
υλοποιήθηκαν πριν τη γραπτή υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εάν Ναι
επεξηγήσεις
(προαιρετικά)

Εάν Ναι,
επεξηγήσεις
(προαιρετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Αναλυτική περιγραφή και Στόχοι προτεινόµενου
επενδυτικού σχεδίου
Περιγραφή υποδοµής που διαθέτει ο συντονιστής
φορέας για την εκτέλεση του έργου όπως προσωπικό,
υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµός, οργανωτική
δοµή, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη (το παρόν
αφορά και τυχόν υπεργολάβους)
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«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Μεθοδολογία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Περιγραφή παραδοτέων

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του συνεργατικού
σχηµατισµού για την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου
Περιγραφή επενδυτικών δαπανών άρθρου 27 µε
αναφορά στην αναγκαιότητα τους
Περιγραφή λειτουργικών δαπανών άρθρου 27 µε
αναφορά στην αναγκαιότητα τους
Περιγραφή δαπανών έρευνας και ανάπτυξης άρθρου
25 για έρευνα επί συµβάσει (βιοµηχανική έρευνα ή
πειραµατική ανάπτυξη), µελέτη σκοπιµότητας µε
αναφορά στην αναγκαιότητα τους
Συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου µε τους στόχους
της πρόσκλησης
Περιγραφή της καινοτοµίας που εισάγεται µε το
επενδυτικό σχέδιο
Τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσµάτων

Βιωσιµότητα συνεργατικού σχηµατισµού

Ανάπτυξη διατοπικών / διεθνών συνεργασιών

Περίοδος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών (εκτίµηση
ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης σε µήνα)
Εκτίµηση ηµεροµηνίας έναρξης λειτουργίας για τους
υπό σύσταση συνεργατικούς σχηµατισµούς
Καταβολή ιδιωτικής συµµετοχής (Να περιγραφεί µε
σαφήνεια ο τρόπος κάλυψης της απαιτούµενης ιδιωτικής
συµµετοχής της προτεινόµενης επένδυσης)
Τήρηση των οριζοµένων σχετικά µε το χαρακτήρα
κινήτρου σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΚΑΝ. (ΕΕ)
651/2014 (ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση
ενίσχυσης στο οικείο κράτος µέλος πριν από την έναρξη των
εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση
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«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
Πράξη η οποία εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/
και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις της πρόσκλησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι
καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 25 και
του άρθρου 27 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Απαιτούνται για την υλοποίηση των δαπανών ειδικές
άδειες ή/και εγκρίσεις;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται ότι θα αποκτήσει
νόµιµα κατασκευασµένες και λειτουργούσες κτιριακές
υποδοµές και ότι θα αποκτήσει και αναπτύξει
κατάλληλες υποδοµές και υπηρεσίες για την
ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε
αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Άρθρο 27: Τεκµηριώνεται ότι η πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στις
δραστηριότητες του συνεργατικού σχηµατισµού είναι
ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται µε
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων (οι επιχειρήσεις που
έχουν χρηµατοδοτήσει τουλάχιστον 10% των
επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηµατισµού
καινοτοµίας µπορούν να έχουν προτιµησιακή
πρόσβαση µε ευνοϊκότερους όρους. Για να
αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση, αυτή η πρόσβαση
είναι ανάλογη προς τη συµβολή της επιχείρησης στις
επενδυτικές δαπάνες και οι όροι της δηµοσιοποιούνται)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Άρθρο 27: Τεκµηριώνεται ότι τα τέλη που χρεώνονται
για τη χρήση του εξοπλισµού του συνεργατικού
σχηµατισµού και τη συµµετοχή στις δραστηριότητές
του αντιστοιχούν στην τιµή της αγοράς ή
αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

Άρθρο 25

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τεκµηρίωση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

• Το ενισχυόµενο µέρος του έργου έρευνας και
ανάπτυξης εµπίπτει στην κατηγορία βιοµηχανική
έρευνα;
• Τα αποτελέσµατα του έργου διαδίδονται ευρέως
µέσω συνεδρίων, δηµοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή
λογισµικού ανοικτής πηγής.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Το ενισχυόµενο µέρος του έργου έρευνας και
ανάπτυξης εµπίπτει στην κατηγορία Πειραµατική
Ανάπτυξη;
• τα αποτελέσµατα του έργου διαδίδονται ευρέως
µέσω συνεδρίων, δηµοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή
λογισµικού ανοικτής πηγής.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το ενισχυόµενο µέρος του έργου έρευνας και
ανάπτυξης εµπίπτει στην κατηγορία Μελέτες
Σκοπιµότητας;
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ποσά σε €)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
(συµπεριλαµβανοµ
ένων µη
επιλέξιµων
δαπανών και ΦΠΑ)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Π/Υ

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Π/Υ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επενδυτικές
∆απάνες
1 Κτίρια
εγκαταστάσεις και
περιβάλλον χώρος

ΕΩΣ 65%

2 Μηχανήµατα και
λοιπός εξοπλισµός

ΕΩΣ 65%

3. Λογισµικά και
υπηρεσίες λογισµικού

ΕΩΣ 65%

Λειτουργικές
δαπάνες
4. ∆απάνες
προσωπικού

ΕΩΣ 50%

5. Προβολή προώθηση δικτύωση

ΕΩΣ 50%

6. Λειτουργικές
δαπάνες επιχείρησης

ΕΩΣ 50%
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∆απάνες έρευνας
και ανάπτυξης
7. Ανάθεση έρευνας
επί συµβάσει
ΕΩΣ 75% για
µεσαίες

7.1 Βιοµηχανική
Έρευνα - Έρευνα επί
συµβάσει

ΕΩΣ 80% για
µικρές

7.1 Βιοµηχανική
Έρευνα - Έρευνα επί
συµβάσει
προσαυξηµένη κατά
15%

ΕΩΣ 75% για
µεσαίες
ΕΩΣ 80% για
µικρές
ΕΩΣ 35% για
µεσαίες

7.2 Πειραµατική
Ανάπτυξη- Έρευνα
επί συµβάσει

ΕΩΣ 45% για
µικρές

7.2 Πειραµατική
Ανάπτυξη- Έρευνα
επί συµβάσει
προσαυξηµένη κατά
15%

ΕΩΣ 50% για
µεσαίες
ΕΩΣ 60% για
µικρές
ΕΩΣ 60% για
µεσαίες

8.Μελέτη
σκοπιµότητας

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΩΣ 70% για
µικρές
0,00

0,00

0,00

0,00
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 1

∆απάνες για κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Υποκατηγορία δαπάνης 1.1

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρµανσης
και κλιµατισµού – αερισµού

Περιγραφή εργασιών
∆ιεύθυνση κτιρίου
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολική δαπάνη υποκατηγορίας 1.1
∆ιάρκεια απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 1

∆απάνες για κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Υποκατηγορία δαπάνης 1.2

Εργασίες βελτίωσης, αναβάθµισης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου

Περιγραφή εργασιών
∆ιεύθυνση κτιρίου
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολική δαπάνη υποκατηγορίας 1.2
∆ιάρκεια απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης
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Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 1

∆απάνες για κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Υποκατηγορία δαπάνης 1.3

Συστήµατα αυτοµατοποίησης και εξοικονόµησης
σχετίζονται µε την κτιριακή υποδοµή

ενέργειας

που

Περιγραφή εργασιών
∆ιεύθυνση κτιρίου
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολική δαπάνη υποκατηγορίας 1.3
∆ιάρκεια απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 1

∆απάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Υποκατηγορία δαπάνης 1.4

Κατασκευές,
διαµορφώσεις,
επεκτάσεις,
διαρρυθµίσεις
αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ

που

Περιγραφή εργασιών
∆ιεύθυνση κτιρίου
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολική δαπάνη υποκατηγορίας 1.4
∆ιάρκεια απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 2

∆απάνες για µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό

Υποκατηγορία δαπάνης 2.1

Προµήθεια ή/ και αναβάθµιση εξοπλισµού χώρων διοίκησης, χώρων
κατάρτισης - εκπαίδευσης - επίδειξης, χώρων θερµοκοιτίδων, χώρων
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διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων
Τύπος/Μοντέλο
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 2

∆απάνες για µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό

Υποκατηγορία δαπάνης 2.2

Προµήθεια ή/ και αναβάθµιση εργαστηριακού εξοπλισµού

Τύπος/Μοντέλο
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 2

∆απάνες για µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό

Υποκατηγορία δαπάνης 2.3

Προµήθεια ή/ και αναβάθµιση συστηµάτων τηλεπικοινωνίας

Τύπος/Μοντέλο
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
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έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 2

∆απάνες για µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό

Υποκατηγορία δαπάνης 2.4

Προµήθεια ή/ και αναβάθµιση πληροφοριακών συστηµάτων και
συστηµάτων δικτύωσης

Τύπος/Μοντέλο
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 3

∆απάνες για λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού

Υποκατηγορία δαπάνης 3.1

Λογισµικό και δικαιώµατα χρήσης (licenses) προγραµµάτων λογισµικού

Τύπος/Μοντέλο
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 3

∆απάνες για λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού

Υποκατηγορία δαπάνης 3.2

Υπηρεσίες προµήθειας/χρήσης Λογισµικού υπό καθεστώς «Software as
a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεµφερές αυτού
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Τύπος/Μοντέλο/Πάροχος
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 3

∆απάνες για λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού

Υποκατηγορία δαπάνης 3.3

∆απάνες για παροχή εύλογων προσαρµογών για την κάλυψη των
αναγκών ατόµων µε αναπηρία

Τύπος/Μοντέλο/Πάροχος
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος Αγοράς
∆ιάρκεια Απόσβεσης (σε µήνες)
Ετήσια Αξία Απόσβεσης
Συνολική Αξία Απόσβεσης στη διάρκεια του
έργου

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 4

∆απάνες προσωπικού

Υποκατηγορία δαπάνης 4.1

∆απάνες ήδη απασχολούµενου προσωπικού µε µισθωτή σχέση
εργασίας ή µε ∆ΠΥ/ανάθεση έργου

Περιγραφή
Ειδικότητα
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Τιµή Α/µήνα
Α/µήνες - Ποσότητα
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Συνολική ∆απάνη

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 4

∆απάνες προσωπικού

Υποκατηγορία δαπάνης 4.2

∆απάνες νέου προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίαςµισθωτή σχέση εργασίας ή µε ∆ΠΥ/ανάθεση έργου

Περιγραφή
Ειδικότητα
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Τιµή Ανθρωποµήνα
Ανθρωποµήνες - Ποσότητα
Συνολική ∆απάνη

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.1

Σχεδιασµός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.1

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.2

∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.2
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Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.3

Σχεδιασµός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.3

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.4

∆απάνες προβολής σε ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής / επαγγελµατικής
δικτύωσης

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.4

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.5

Αναβάθµιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.5

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.6

∆ηµιουργία νέας ιστοσελίδας

Περιγραφή
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Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.6

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.7

Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.7

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.8

Κατασκευή και ανάρτηση αναµνηστικής πινακίδας

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.8

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 5

∆απάνες για προβολή – προώθηση - δικτύωση

Υποκατηγορία ∆απάνης 5.9

Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Συνολικές δαπάνες υποκατηγορίας 5.9

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
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Κατηγορία ∆απάνης 6

Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Υποκατηγορία ∆απάνης 6.1

Ενοίκια επαγγελµατικού χώρου

Περιγραφή
Ειδικότητα
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Λειτουργικές δαπάνες/µήνα
Μήνες
Συνολική ∆απάνη για λειτουργικές δαπάνες

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 6

Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Υποκατηγορία ∆απάνης 6.2

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες

Περιγραφή
Ειδικότητα
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Λειτουργικές δαπάνες/µήνα
Μήνες
Συνολική ∆απάνη για λειτουργικές δαπάνες

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 7

∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συµβάσει

Υποκατηγορία ∆απάνης 7.1

Έρευνα επί συµβάσει

Περιγραφή
Ειδικότητα
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος ανθ/µήνα
Ανθ/µήνες - Ποσότητα
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Συνολική ∆απάνη

Κωδικός
Ενότητα Εργασίας
Κατηγορία ∆απάνης 8

∆απάνες για µελέτη σκοπιµότητας

Υποκατηγορία ∆απάνης 8.1

Μελέτη σκοπιµότητας

Περιγραφή
Τεκµηρίωση αναγκαιότητας και εύλογου
κόστους
Κόστος ανθ/µήνα
Ανθ/µήνες - Ποσότητα
Συνολική ∆απάνη
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 27
Ενισχύσεις για την κατασκευή ή την
αναβάθµιση συνεργατικών
σχηµατισµών καινοτοµίας (δαπάνες σε
άυλα και ενσώµατα στοιχεία
ενεργητικού)

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤65%

Ενισχύσεις λειτουργίας συνεργατικών
σχηµατισµών

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤50%

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤60% για µεσαίες επιχειρήσεις
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤70% για µικρές επιχειρήσεις

Αυξάνεται κατά 15% και µέχρι 80% εάν πληρείται η προϋπόθεση: τα
αποτελέσµατα του έργου διαδίδονται ευρέως µέσω συνεδρίων,
δηµοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή µέσω δωρεάν
λογισµικού ή λογισµικού ανοικτής πηγής.

Βιοµηχανική Έρευνα - Έρευνα επί
συµβάσει

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤75% για µεσαίες επιχειρήσεις
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤80% για µικρές επιχειρήσεις

(Στο σηµείο αυτό τεκµηριώνονται τα % ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης
και σύµφωνα µε το µέγεθος του δικαιούχου)

Πειραµατική
συµβάσει

Ανάπτυξη

Έρευνα

επί

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤35% για µεσαίες επιχειρήσεις
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤45% για µικρές επιχειρήσεις

Αυξάνεται κατά 15% εάν πληρείται η προϋπόθεση: τα αποτελέσµατα του
έργου διαδίδονται ευρέως µέσω συνεδρίων, δηµοσιεύσεων, αποθετηρίων
ελεύθερης πρόσβασης ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοικτής
πηγής.
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤50% για µεσαίες επιχειρήσεις
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤60% για µικρές επιχειρήσεις

(Στο σηµείο αυτό τεκµηριώνονται τα % ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης
και σύµφωνα µε το µέγεθος του δικαιούχου)

Μελέτες σκοπιµότητας

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤60% για µεσαίες επιχειρήσεις
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ≤70% για µικρές επιχειρήσεις

(Στο σηµείο αυτό τεκµηριώνονται τα % ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης
και σύµφωνα µε το µέγεθος του δικαιούχου)
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Συµπληρώνεται ΝΑΙ εάν στο ΠΣΚΕ έχουν επισυναφθεί)

Έντυπο Ι1

Το έντυπο Ι1 υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του
δικαιούχου

Έντυπο Ι2

Το έντυπο Ι2 υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του
δικαιούχου

Έγγραφο για την
υποβολή
πρότασης

Απόφαση αρµοδίου οργάνου υφιστάµενης νοµικής οντότητας, για την υποβολή
πρότασης στα πλαίσια της προκήρυξης, ή
Μνηµόνιο συνεργασίας εταίρων ή άλλο συστατικό έγγραφο, για τη σύσταση και
λειτουργία υπό ίδρυση νοµικής οντότητας, µε περιγραφή του σκοπού, των στόχων
και των διατιθέµενων πόρων για τη σύστασή της και αποφάσεις αρµοδίων οργάνων
και νόµιµων εκπροσώπων για συµµετοχή των εταίρων στην υπό ίδρυση δοµή.

Φωτοτυπία Α∆Τ

Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας για τον νόµιµο
εκπρόσωπο του δικαιούχου.

Βεβαίωση
έναρξης ή
Εκτύπωση των
Στοιχείων
Μητρώου

• Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και όλες τις τυχόν µεταβολές από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ, ή
• Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑ∆) του δικαιούχου
(στην έδρα και στα υποκαταστήµατα) από το taxisnet µε εµφανή την ηµεροµηνία
εκτύπωσης .

∆ικαιολογητικά
νόµιµης
υπόστασης
επιχείρησης

• Για Α.Ε.: Κωδικοποιηµένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιµο ή Πράξη σύστασης
και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συγκρότηση ∆.Σ. και ορισµός νοµίµου εκπροσώπου
σε ισχύ, νοµίµως δηµοσιευµένα.
• Για Ε.Π.Ε.: Κωδικοποιηµένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιµο ή Πράξη
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, πρακτικό εκπροσώπησης σε ισχύ,
νοµίµως δηµοσιευµένα.
• Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.: Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωµένο από την
αρµόδια υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση
– εκπροσώπηση.
• Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικά: τα απαιτούµενα
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται µε βάση το εκάστοτε ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο.
Σχέδιο καταστατικού για υποσύσταση εταιρείες.

Οικονοµικά
στοιχεία
δικαιούχου

• Επιχειρήσεις µε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3, Ν µε ηλεκτρονική
υποβολή ή παραλαβή από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τις κλεισµένες διαχειριστικές
χρήσεις των τριών τελευταίων ετών .Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες
διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται ανάλογα. Για την
τελευταία διαχειριστική χρήση στην περίπτωση που δεν έχει δηµοσιευτεί ο
ισολογισµός προσκοµίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθµιου Γενικού Καθολικού. (για υπό
σύσταση φορέα υποβάλλονται τα οικονοµικά στοιχεία για κάθε µέτοχο/εταίρο του
φορέα εφόσον αυτοί είναι νοµικά πρόσωπα.)
• Επιχειρήσεις µε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας: Ισολογισµοί (δηµοσιευµένοι στο
ΓΕΜΗ) – αποτελέσµατα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία
φορολογίας Ε3, Ν µε ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. για
τις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. Για αυτές που
έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής
προσαρµόζεται ανάλογα. Για την τελευταία διαχειριστική χρήση στην περίπτωση
που δεν έχει δηµοσιευτεί ο ισολογισµός προσκοµίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθµιου
Γενικού Καθολικού . (για υπό σύσταση φορέα υποβάλλονται τα οικονοµικά
στοιχεία για κάθε µέτοχο/εταίρο του φορέα εφόσον αυτοί είναι νοµικά πρόσωπα.)

Υπεύθυνη
δήλωση ΜΜΕ

Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος V: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Στοιχεία
συνδεδεµένων
και
συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων

Στις περιπτώσεις συνδεδεµένων ή/και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, έχουν
επισυναφθεί τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ν, ισολογισµοί) και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε την εταιρική / µετοχική σύνθεση,
νόµιµη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζοµένων για το σύνολο
των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόµενες ή/και συνδεδεµένες µε την επιχείρηση
που υπέβαλε το επιχειρηµατικό σχέδιο – πρόταση για χρηµατοδότηση στην
παρούσα προκήρυξη, µαζί µε την σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση που προβλέπεται στο
Παράρτηµα V της παρούσας.

Ιδιοκτησιακό
καθεστώς

• Τίτλος ιδιοκτησίας , αποδεικτικό εγγραφής στο κτηµατολόγιο ή άλλο παραστατικό
που αποδεικνύει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει ο
συνεργατικός σχηµατισµός.
• Μισθωτήριο συµβόλαιο διάρκειας οκτώ (8) ετών ή Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από το taxisnet).
• Συµβολαιογραφικό έγγραφο για την παραχώρηση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ
ετών.
• Αποδεικτικά έγγραφα νόµιµης σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου.

Τεχνική Μελέτη

Τεχνική µελέτη υπογεγραµµένη από αρµόδιο µηχανικό για την κατασκευή ,
βελτίωση, διαµόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και σύµφωνη µε τις απαραίτητες
εγκρίσεις / αδειοδοτήσεις. .

Έγκριση δόµησης

Έγκριση δόµησης για την κατασκευή, βελτίωση, διαµόρφωση κτιριακών
εγκαταστάσεων ή νόµιµη απαλλαγή από αρµόδια υπηρεσία.

Έρευνα αγοράς

Προσφορές – προτιµολόγια τουλάχιστον τρείς (3) τον αριθµό, από ανεξάρτητους
προµηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισµού και για τα άυλα
στοιχεία ενεργητικού. Τα υποβαλλόµενα συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές.

∆απάνες έρευνας
και ανάπτυξης

Αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση κόστους δαπανών έρευνας και ανάπτυξης

Βιογραφικό
συντονιστή

Βιογραφικό σηµείωµα του συντονιστή στο οποίο να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών
και η εργασιακή εµπειρία για τον συντονιστή.

Έγγραφα
τεκµηρίωσης του
έργου και της
εµπειρίας
λειτουργούσας
νοµικής
οντότητας

Ανάπτυξη συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τοµέα της
καινοτοµίας, συµµετοχή σε συνεργατικά σχήµατα έρευνας και καινοτοµίας,
ανάπτυξη δράσεων αριστείας, διατοπικές και διεθνείς συνεργασίες. και
υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τοµέα της καινοτοµίας

Επικοινωνιακή
πολιτική του
συνεργατικού
σχηµατισµού
Έγγραφα
τεκµηρίωσης για
την εφαρµογή
τιµολογιακής
πολιτικής του
συνεργατικού
σχηµατισµού.
Προβληµατική
Επιχείρηση

∆ικαιολογητικά του Παραρτήµατος VI.

Φορολογική
ενηµερότητα

Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ της υφιστάµενης νοµικής οντότητας σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από
την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνοµης κρατικής
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Ασφαλιστική
ενηµερότητα

Ασφαλιστική ενηµερότητα της υφιστάµενης νοµικής οντότητας σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

Πιστοποιητικά
πρωτοδικείου

• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου
µηνός πριν την υποβολή της αίτησης ή βεβαίωση ΓΕΜΗ της υφιστάµενης νοµικής
οντότητας .
• Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για
θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου µηνός πριν την υποβολή της αίτησης ή
βεβαίωση ΓΕΜΗ της υφιστάµενης νοµικής οντότητας.

Υπεύθυνη
δήλωση

Η Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος ΙX: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Ιδιωτική
συµµετοχή

Στοιχεία τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής. Σε
περίπτωση µεγάλου όγκου αρχείων είναι δυνατό τα έγγραφα να υποβληθούν σε
φυσικό φάκελο και να επισυναφθεί στο ΠΣΚΕ µόνο ένα έγγραφο µε τα
περιεχόµενα του φυσικού φακέλου

Η υποβολή Αίτησης Χρηµατοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όσον αφορά την
αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εµφανίζει ταυτότητα
περιεχοµένου µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήµατος της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την έκδοση της
απόφασης ένταξης. Ανακρίβεια στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της αίτησης χρηµατοδότησης.

Εφιστάται η προσοχή στους ∆υνητικούς ∆ικαιούχους η υποβολή της Αίτησης Χρηµατοδότησης να πραγµατοποιείται σε εύλογο
χρονικό διάστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες και οι κατευθυντήριες γραµµές, καθώς και οι
οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ.

Ο δικαιούχος δηλώνει ότι υπάρχουν όλες οι απαιτούµενες άδειες για την υλοποίηση του έργου/όσες απαιτούνται θα αποκτηθούν
στο χρονικό σηµείο που νοµίµως απαιτείται.

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτών που αναγράφονται στα επισυναπτόµενα
της ηλεκτρονικής αίτησης, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στα πεδία της φόρµας ηλεκτρονικής υποβολής.
Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στο έντυπο υποβολής.

Σφραγίδα – Υπογραφή Αιτούντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ περί δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22
του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 21/Τεύχος Β/Δεκεμβρίου 2015/Αρ. Φύλλου 2784.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρόνος πραγματοποίησης των δαπανών

Το σύνολο των δαπανών του έργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
χρονικού πλαισίου, που προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης - χρηματοδότησης του έργου.
Αποδεικτικά πραγματοποίησης των δαπανών θεωρούνται τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια)
όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω.

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι τη διενέργεια του ενδιάμεσου ελέγχου, για
να πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που αφορά ο έλεγχος.
Δαπάνες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την διενέργεια του ελέγχου θα θεωρούνται μη
επιλέξιμες για την ελεγχόμενη περίοδο και στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές μπορούν να
υποβληθούν με την επόμενη έκθεση προόδου εφόσον έχουν εξοφληθεί έχει ολοκληρωθεί η
εξόφλησή τους. Οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει εξοφληθεί πλήρως μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της τελικής έκθεσης, κρίνεται οριστικά μη επιλέξιμη.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – Απαραίτητα παραστατικά

Ειδικότερα, η επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν σε χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις και ιδιαίτερα στην Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 110427/ΕΥΘΥ1020/ 20.10.2016 «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων.»» (ΦΕΚ 3521 /Β/01.11.2016). (ΥΑΕΚΕΔ)

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους
δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριμένων πράξεων,
προβλέπονται στην απόφαση χρηματοδότησης και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή
λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Για την επαλήθευση των δαπανών του έργου απαιτείται τεκμηρίωση με τα ακόλουθα έγγραφα:
Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία δαπάνης
•
•
•

Τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία.
Αποδεικτικά εξόφλησης (επισυνάπτονται μαζί με κάθε υποβαλλόμενο τιμολόγιο)

Λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίμηση με τη μορφή αναλυτικού καθολικού
του ξεχωριστού λογαριασμού του έργου (με υπογραφή του υπεύθυνου λογιστή και σφραγίδα
του φορέα). Βλέπε επεξήγηση στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος (Λογιστική απεικόνιση
δαπανών και εξοφλήσεων)

Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου αναφέρεται ότι:

Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών

•

Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση του ΕΦ
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•
•

Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο
πρόγραμμα

Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις
γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό αυτόν
θα κριθούν ως μη επιλέξιμες

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή, επισυνάπτεται η
βεβαίωση του.
Ειδικότερα, για κάθε μία από τις Κατηγορίες Δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων
είναι η εγγραφή τους σε βιβλίο μητρώου παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις..
Για τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο
Άρθρο 15 και στο Άρθρο 16 (περιπτώσεις Α & Β) της ΥΑΕΚΕΔ.
Απαραίτητα παραστατικά:
•
•
•

•

•

•
•

•

Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και σύμφωνη
με τις αδειοδοτήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο υποθηκοφυλακείο / Κτηματολόγιο.

Συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ή σύστασης επικαρπίας για υφιστάμενη
επιχειρηματική εγκατάσταση, εγγεγραμμένη στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή τίτλος
ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής για τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις κτιριακών
εγκαταστάσεων. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή η παραχώρηση χρήσης πρέπει να έχει διάρκεια
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Ειδικά για
ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα
πέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή όποια άλλη μορφή έγκρισης εργασιών
απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ή τακτοποίηση / νομιμοποίηση χώρου εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ιδιωτικά συμφωνητικά – συμβάσεις με κατασκευαστές / προμηθευτές για τις κτιριακές
επενδύσεις, υποβεβλημένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Φάκελο τεχνικών στοιχείων των κτιριακών επενδύσεων που περιλαμβάνει : Τεχνική έκθεση
με περιγραφή εργασιών, Σχέδια, Επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από αρμόδιο
μηχανικό και ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης , Ανάλυση κόστους
εργασιών του προμηθευτή, Φωτογραφικό υλικό. Ο φάκελος τεχνικών στοιχείων υπογράφεται
από αρμόδιο/ους μηχανικό/ους.
Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή / κατασκευαστή προς τον φορέα.
Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή ή κατασκευαστή, να
περιγράφεται αναλυτικά η προμήθεια υλικών ή η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και

98

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο πραγματοποιείται η
αγορά.
•

•

•

Εξοφλήσεις των ανωτέρω τιμολογίων/αποδείξεων, όπως αποδεικνύεται από εξοφλητικές
αποδείξεις προμηθευτή / κατασκευαστή ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου
ποσού, την καρτέλα προμηθευτή / κατασκευαστή και την κίνηση του λογαριασμού του
ταμείου ή της τράπεζας.

Σε περίπτωση εισαγωγής προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων από το εξωτερικό, όλα τα
κατά νόμο παραστατικά που απαιτούνται μέχρι την θέση των εγκαταστάσεων σε παραγωγική
λειτουργία, ανεξαρτήτως αν δεν είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον απαιτείται για την κατηγορία του
συγκεκριμένου έργου, Οδηγία 2011/92/ΕΕ)

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού είναι η εγγραφή τους σε
βιβλίο μητρώου παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα προβλεπόμενα στις φορολογικές διατάξεις.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της
νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας.
Απαραίτητα παραστατικά:
•
•
•

•

•

•

•

•

Περιγραφή των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για κάθε διακριτό είδος, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη πρόταση.
Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού,
υποβεβλημένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου προβλέπει η σχετική νομοθεσία

Αντίγραφα των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρέωση
για την αγορά εξοπλισμού από τον μισθωτή, κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Η
διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να έχει ως ανώτατο χρονικό όριο τη λήξη της
πράξης , όπως κάθε φορά ισχύει. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν
χαμηλότερο κόστος , το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη

Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούργιο, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης
κυριότητας του προμηθευόμενου είδους με αναφορά στο serial number των στοιχείων
εξοπλισμού, όπου αυτό υφίσταται.

Τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμα με αυτά φορολογικά παραστατικά
του προμηθευτή προς τον φορέα. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του
προμηθευτή και να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός ή η εργασία διαμόρφωσης ή το
λογισμικό και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο
πραγματοποιείται η αγορά.

Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.

Σε περίπτωση εισαγωγής του εξοπλισμού από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραστατικά
που απαιτούνται μέχρι την θέση των εγκαταστάσεων σε παραγωγική λειτουργία,
ανεξαρτήτως αν δεν είναι στο σύνολό τους επιλέξιμα.
Φωτογραφικό υλικό.
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Σημειώνεται ότι:

Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από τον Δικαιούχο δεν
είναι επιλέξιμες.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών
εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
• Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων για την προμήθεια λογισμικών,
χρήσης βάσεων δεδομένων, χρήσης υπηρεσιών υποβαλλόμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου
προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.
• Αντίγραφο παραδοτέων που προβλέπουν τα εκάστοτε ιδιωτικά συμφωνητικά – συμβάσεις,
εφόσον προβλέπεται.
• Παραστατικά πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (Τιμολόγια, κλπ) του προμηθευτή / παρόχου
προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του
προμηθευτή / παρόχου και να περιγράφεται αναλυτικά η εργασία διαμόρφωσης ή το
λογισμικό και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου για το οποίο
πραγματοποιείται η αγορά.
• Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.
• Με την απόκτηση του λογισμικού ο Δικαιούχος πρέπει να εγγράψει αυτό στο μητρώο παγίων
κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική φορολογική νομοθεσία.
• Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από τον ίδιο τον
Δικαιούχο που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών της παρούσας
υποκατηγορίας είναι :
•
•

Αντίγραφο τίτλου προστασίας

Αντίγραφο Αποσπάσματος Βιβλίου Παγίων, ή αντίστοιχου βιβλίου ισοδύναμης αξίας

• Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας σύμφωνα με την οποία ο εκχωρητής εκχωρεί στον
εκδοχέα το δικαίωμα αποκλειστικής ή μη εκμετάλλευσης, για μία ορισμένη χρονική περίοδο ή
απεριόριστα. Από τη σύμβαση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο
προσδιορίζεται με σαφήνεια, δεν αφορά σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών και σχετίζεται με το
συγκεκριμένο έργο.
•

Αποδεικτικά καταβολής φόρου εισοδήματος (όπου απαιτείται).

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αμοιβές προσωπικού

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προσωπικού της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό
σχηματισμό, με σύναψη σχετικών συμβάσεων εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή εναλλακτικά
με ΔΠΥ/ανάθεση έργου. Στις συμβάσεις εργασίας εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας
σε σχέση με το έργο:
−

Συντονισμός, διοικητικός και επιστημονικός, του οργανωτικού σχήματος της δομής
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−
−

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών
φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.

Διάθεση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων

Η σύνθεση και οι ειδικότητες και κατηγορίες προσωπικού/επίπεδο εμπειρίας ορίζονται στον
Οργανισμό Λειτουργίας του συνεργατικού σχηματισμού και δηλώνονται κατά την υποβολή της
πρότασης.
Για την τεκμηρίωση των δαπανών που βαρύνουν το έργο και οι οποίες καταβάλλονται στο προσωπικό
απαιτείται:
•

•
•
•

•

Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου με την οποία εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας
του συνεργατικού σχηματισμού, ορίζεται ο Υπεύθυνος Συντονισμού & Επικοινωνίας του
έργου και ορίζεται η σύνθεση της ομάδας διοίκησης και λειτουργίας του έργου. Η απόφαση
περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο συνολικό προσωπικό, που θα ασχοληθεί με το έργο, στον
καταμερισμό των καθηκόντων τους, στον επιμερισμό του χρόνου απασχόλησής τους, στον ή
στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιμέρους εργασιών/παραδοτέων και στον ή στους
υπεύθυνους για την πληρωμή τους.
Συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπου θα εξειδικεύεται η φύση της παρεχόμενης
εργασίας, ο χρόνος απασχόλησης και το κόστος μισθοδοσίας.
Εκθέσεις πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο.
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για κάθε μήνα που υποβάλλονται δαπάνες για
απασχόληση μισθωτού προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι απαραίτητες
πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζόμενου, την
αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Μισθολογικές καταστάσεις, που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο
λογιστή του φορέα και θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του φορέα. Στις καταστάσεις θα
πρέπει να φαίνονται το ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών και οι εργοδοτικές
εισφορές.

• Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στους εργαζόμενους.
• Αποδεικτικά απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών (όπου απαιτείται) και
• Αποδεικτικά απόδοσης του φόρου εισοδήματος.
Για τη διασταύρωση των στοιχείων μισθοδοσίας, που αναφέρονται στις μηνιαίες μισθολογικές
καταστάσεις και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των ετών που αφορούν στην υλοποίηση του
έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών που να έχουν αναρτηθεί
στην Δ.ΗΛΕ.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θεωρούνται εξοφλημένες εφόσον έχει εξοφληθεί ο εργαζόμενος,
έχει αποδοθεί ο φόρος εισοδήματος καθώς και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές (όπου
απαιτείται).
Σε περίπτωση ανάθεσης έργου είναι απαραίτητα τα ακόλουθα παραστατικά
•
•
•

•

Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών.
Αντίγραφα παραδοτέων υπηρεσιών της επιχείρησης.
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του πάροχου προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του πάροχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου
για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας.
Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
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λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.
5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Απαραίτητα παραστατικά:

Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών προβολής
και προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
• Αντίγραφα παραδοτέων προώθησης και προβολής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της
επιχείρησης.
• Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του πάροχου προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του πάροχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου
για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας.
• Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Απαραίτητα παραστατικά:
•

•
•

•

•

Αντίγραφα– μισθωτήρια συμβόλαια.
Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας, ύδρευσης – αποχέτευσης και αντίγραφα λογαριασμών λοιπών
κοινόχρηστων δαπανών για το μέρος που αυτές αφορούν την επιχείρηση. Το κόστος
σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ.,
δεν είναι επιλέξιμο.
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του παρόχου προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του παρόχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου
για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας.
Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΑΡΘΡΟ 25

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ
Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης
παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε:
Α) φυσικά πρόσωπα.
Β) νομικά πρόσωπα.

Απαραίτητα παραστατικά:
•
•
•

Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών.
Αντίγραφα παραδοτέων υπηρεσιών της επιχείρησης.
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του πάροχου προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του πάροχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου
για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας.
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•

Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Απαραίτητα παραστατικά:
•
•
•

•

Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών.
Αντίγραφα παραδοτέων υπηρεσιών της επιχείρησης.
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του πάροχου προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα
πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του πάροχου, να περιγράφεται αναλυτικά η παρεχόμενη
υπηρεσία και ο χρόνος παροχής και να αναγράφεται η ονομασία της δράσης και του έργου
για το οποίο πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσίας.
Παραστατικά Εξόφλησης (εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτή) των ανωτέρω φορολογικών
παραστατικών, ή/και αποδεικτικά καταβολής του οφειλόμενου ποσού, την καρτέλα
λογιστικής παρακολούθησης του προμηθευτή και την κίνηση του λογαριασμού ταμείου ή
καταθέσεων από όπου πραγματοποιήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Άρθρο 1 - Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
Άρθρο 2 - Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες
επιχειρήσεων

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Άρθρο 3 - Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της
παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση:
μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες
επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό
αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν
είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω
επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις
επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο
επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν
υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρώ,
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού,

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης,
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δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με
λιγότερους από 5.000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις
ακόλουθες σχέσεις:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,γ) μία επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με
αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης
επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή
εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω
οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.
Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη
της σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου
της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από
κοινού.

5. Μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα
αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν
η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση
δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο,
σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που
προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.
Άρθρο 4 - Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών
και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των
χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
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2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια
που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια
της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω
ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη,
τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5 - Ο αριθμός απασχολουμένων

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ),
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων
περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και
εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται
οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο
σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό
απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6 - Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής
της επιχείρησης.

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός
των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται
και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή
κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό
συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε
περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων
των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και
τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
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ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που
συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται
ήδη βάσει ενοποίησης.

4.

Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους,
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες
βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.

Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους
λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνδέονται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:………………………………………………………………….…
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)

………………………………………...…………..………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση

Συνεργαζόμενη
επιχείρηση

Συνδεδεμένη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω
προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα.
Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα (και τα
τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί
η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί
στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα
που παρατίθεται παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των
ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους.

(**) σε χιλιάδες ευρώ.

_________________________________________________________

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η
οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή,
μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);
Όχι

Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την
προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την
επιχείρηση:

.......................................................................................................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων
της είναι ακριβή.

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:

___________
( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
2
( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
3
( ) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
−
−

Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)
Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηματικό σημείωμα)
Περίοδος αναφοράς (2):

1. Στοιχεία ( ) της αιτούσας
επιχείρησης ή των ενοποιημένων
λογαριασμών (μεταφορά από τον
3
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β ( )
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
2
στοιχεία ( ) όλων των (ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
(μεταφορά από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
2
3. Άθροισμα στοιχείων ( ) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που δεν
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
στη γραμμή [μεταφορά από τον
πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β]
2

Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού
(*)

Σύνολο (4)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
1
( ) Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
2
( ) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε
ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
(άρθρο 4).
3
( ) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση
τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η
επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
4
( ) Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα
«Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε
επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των
ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη
στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει
να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία
1.

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

( ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς
σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να
εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
1

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται
στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη
επιχείρηση.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2
(σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..............................................................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: .............................................................................................................
Αριθμός

μητρώου

ή

ΦΠΑ

(1):

.....................................................................

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ...............................................
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα
οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα
δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά
στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία
σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη
δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη
συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του
παρόντος δελτίου:
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το
αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη
επιχείρηση):
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να
συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό: ...
Αποτελέσματα κατ’ αναλογία

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
1

( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
2

( ) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
3

( ) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο
ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται
βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης
[πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία
των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να
συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)

Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

Σύνολο

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η
αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα
του παραρτήματος της δήλωσης.
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία

Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθμός μητρώου
ή ΦΠΑ (*)

Α.

Ονοματεπώνυμο και τίτλος
του ή των βασικών
διευθυνόντων (**)

Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης,
που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων
συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή
άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2)
παρακάτω.
Πίνακας Β (2)

Επιχείρηση αριθ.:
1. (*)

Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3
(σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον
πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:

.....................................................................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :

....................................................................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1) :

..............................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):

..................................................

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:

Σύνολο

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
( ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
1

( ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
2

( ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς
σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να
εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
3

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία
των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (3).

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται
στο παράρτημα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α) Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία
από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει
όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία
που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό
σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της
παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη
εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από
έκδοση υπέρ το άρτιο.

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για
τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον
αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν
έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ
του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων
ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα
είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της.
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει
το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται
ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage
ratio) είναι κάτω του 1,0.

Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα
αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)

Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι
προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 και πρέπει να
προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της είναι τα
ακόλουθα:
1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας ατομικής μορφής:
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a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό,
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν
έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ
κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό,
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν
έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ατομικής μορφής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι
Γ κατηγορίας:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του ως άνω σημείου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό,
διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ότι δεν έχει κάνει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καθώς και ότι δεν
έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία

4. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε
ισχύει και/ή

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106ια
του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου
99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία.

5. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων /εταίρων:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή
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b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε
ισχύει και/ή

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106 ια
του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου
99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμό τελευταίων της τελευταίας
διαχειριστικής χρήσης. Από τα εν λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται σαν Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ισολογισμού (ομάδα λογ/σμών 4), προς το μετοχικό κεφάλαιο
(λογ/σμοί 40 και 41)και σαν Απώλειες οι Ζημίες βάση Κ.Α.Χ. (Ίδια κεφάλαια / Μετοχικό
κεφάλαιο ≥ 0,5).

6. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου
λειτουργίας απεριόριστη ευθύνη των μετόχων / εταίρων:

a. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και/ή

b. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε
ισχύει και/ή

c. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του άρθρου 106 ια
του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου
99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί κατά της επιχείρησης αίτημα για
υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία και

d. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο
καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται και Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3 των τριών
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

7. Το σύνολο των επιχειρήσεων θα δηλώνουν υπευθύνως ότι: «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει
το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η
οποία έχει ολοκληρωθεί.».
Τα στοιχεία των λογαριασμών που αναφέρονται, παρουσιάζονται σύμφωνα με το Ν.4308/2014
(Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα - ΕΛΠ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ∆ΙΟ Α: Έλεγχος πληρότητας πρότασης
Α/Α
1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Τυπική

πληρότητα

υποβαλλόµενης πρότασης

της

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

διαδικασία και ήταν εµπρόθεσµη , αν τα τυποποιηµένα έντυπα είναι συµπληρωµένα
και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στη σχετική πρόσκληση:

1. Έντυπα υποβολής (Ι1 και Ι2)

2. Απόφαση αρµοδίου οργάνου υφιστάµενης νοµικής οντότητας ή µνηµόνιο

ναι/όχι

συνεργασίας εταίρων ή άλλο συστατικό έγγραφο.

3. Α∆Τ (φωτοτυπία) νοµίµου εκπροσώπου

4. Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων Μητρώου ή Βεβαίωση έναρξης
5. ∆ικαιολογητικά νόµιµης υπόστασης επιχείρησης

6. Οικονοµικά στοιχεία δικαιούχου (εφόσον απαιτείται)

7. Στοιχεία συνδεδεµένων και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων
8. Τίτλος ιδιοκτησίας κ.λ.π.

9. Τεχνική Μελέτη (εφόσον απαιτείται) - Προϋπολογισµός

10. Έγκριση δόµησης ή νόµιµη απαλλαγή (εφόσον απαιτείται)
11. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού

12. Προσφορές – προτιµολόγια για τον εξοπλισµό και για τα
ενεργητικού

13. Αναλυτική περιγραφή

άυλα στοιχεία

και τεκµηρίωση κόστους των δαπανών έρευνας και

ανάπτυξης (δαπάνες άρθρου 25)

14. Βιογραφικό του συντονιστή της πράξης

15. Έγγραφα τεκµηρίωσης του έργου και της εµπειρίας
16. Επικοινωνιακή πολιτική του συνεργατικού σχηµατισµού
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17.Έγγραφα

τεκµηρίωσης

συνεργατικού σχηµατισµού.

για

την

εφαρµογή

τιµολογιακής

πολιτικής

του

18. ∆ικαιολογητικά για προβληµατική επιχείρηση
19. Φορολογική ενηµερότητα

20. Ασφαλιστική ενηµερότητα

21. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ή βεβαίωση από ΓΕΜΗ
22. Υπεύθυνες δηλώσεις

α. ΜΜΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
23. Κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής

Απαιτείται θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) στο ανωτέρω κριτήριο

ΣΤΑ∆ΙΟ Β: Έλεγχος επιλεξιµότητας πρότασης
Α/Α
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

∆ικαιούχος που εµπίπτει στην πρόσκληση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

1. Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος εµπίπτει στους συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας, όπως ορίζονται στο ά

651/2014 της Επιτροπής.

Επίσης εξετάζεται αν εµπίπτει στου δικαιούχους σύµφωνα µε τα αναφερόµε

«∆ικαιούχοι – όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής» της πρόσκλησης.
2. Για Υφιστάµενες ή

υπό σύσταση επιχειρήσεις (α,β,γ υποκριτήριο) ή για τους µετόχους/ εταίρους φ

επιχείρησης (δ,ε,στ υποκριτήριο ) εφόσον αυτοί είναι νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σ
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
α)
β)

Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Είναι Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία, Ετερόρρυθµη Εταιρία, Σ

ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
γ)

Περιλαµβάνεται στις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
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δ)
ε)

στ)
2.
3.

4.

Περίοδος

υλοποίησης

Πρόσκλησης

εντός

περιόδου

επιλεξιµότητας

ΠΠ

και

ζ)

∆εν είναι προβληµατική επιχείρηση

∆εν εκκρεµεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης

∆εν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιµα
Τήρηση βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει
επιλεξιµότητας του προγράµµατος και όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

Τήρηση των οριζοµένων σχετικά µε το χαρακτήρα κινήτρου

Βεβαιώνεται µε τυποποιηµένη δήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο

Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή

Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ∆ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης

ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της

του ∆ικαιούχου, ότι δ

εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, όπως περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρό

περιοχής του προγράµµατος εντός τριών ετών από την τελική πληρωµή
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες

περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013)
5.

Πράξη η οποία εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές

Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέµβασης/

Εξετάζεται εάν η πράξη εµπίπτει στο θεµατικό στόχο/ επενδυτική προτεραιότητα/ ειδικό στόχο/ δράσεις της πρ

δράσεις της πρόσκλησης
6.
7.
8.

9.

Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων

Βεβαιώνεται µε έγγραφο του ∆ικαιούχου, το οποίο περιλαµβάνεται στα συνηµµένα αρχεία της πρόσκλησης

αρµοδίων οργάνων για την υποβολή της πρότασης

τη σχετική νοµοθεσία

Απόφαση αρµοδίων ή/και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και οι ειδικές

προϋποθέσεις τουάρθρου 25 και του άρθρου 27 του ΚΑΝ. (ΕΕ)
651/2014

Η πρόταση κρίνεται ως παραδεκτή µε βάση τα αναγραφόµενα στην

πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Εξετάζεται η απόφαση από τα αρµόδια όργανα του κύριου του έργου για την υποβολή της πρότασης, όπου α

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του κεφαλαίου Ι, καθώς και των ειδικών προϋποθέσεων του
άρθρου 27 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014 στην αίτηση χρηµατοδότησης

Εξετάζεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της πρόσκλησης στην αίτηση χρηµατοδότησης:
1.

Τηρούνται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 της πρόσκλησης.

3.

Τηρούνται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 7 της πρόσκλησης.

2.

Τηρούνται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 6 της πρόσκλησης.
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ΣΤΑ∆ΙΟ Γ: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
ΟΜΑ∆Α

1

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1Η

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α

Επιστηµονική
τεχνική

-

και

αρτιότητα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Σαφήνεια των στόχων του προτεινόµενου

Εξετάζεται εάν η ανάλυση

Άριστη:

10

10%

στόχους της πρόσκλησης

σαφής και πλήρης. Επίσης

Καλή:

6

έργου

και

συνάφεια

αυτών

µε

τους

εξετάζεται η συνάφεια των

του προτεινόµενου

στόχων του έργου µε τους

έργου
2

των στόχων του έργου είναι

στόχους
Περιεχόµενο και τρόπος υλοποίησης του
προτεινόµενου έργου

που

πρόσκληση.

Εξετάζεται

θέτει

εάν

η

το

περιεχόµενο και ο τρόπος
υλοποίησης του έργου είναι

σαφής και πλήρης και αν
συµβάλει στην επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν.
3

Ποιότητα της οργανωτικής δοµής και του

Εξετάζεται

σχηµατισµού καινοτοµίας

του

τρόπου

λειτουργίας

του

συνεργατικού

η

ανάλυσης και τεκµηρίωσης
οργανωτικού

σχηµατισµού

καινοτοµίας.
Αξιολόγηση

επενδυτικών

προτεινόµενου έργου

και

λειτουργικού σχήµατος του
συνεργατικού

4

πληρότητα

δαπανών

Εξετάζεται

η

επάρκεια

περιγραφής και τεκµηρίωσης
της αναγκαιότητας για την

Πολύ Καλή:
Μέτρια:

8

4

Επαρκής:

2

Άριστη:

10

Καλή:

6

Ανεπαρκής:

Πολύ Καλή:
Μέτρια:

0

8

4

Επαρκής:

2

Άριστη:

10

Καλή:

6

Ανεπαρκής:
Πολύ Καλή:
Μέτρια:

0

8

2

Άριστη:

10

Καλή:

6

Πολύ Καλή:

20%

4

Επαρκής:

Ανεπαρκής:

20%

0

8

10%
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προτεινόµενα

ενσώµατα

(κτιριακές

υποδοµές,

εξοπλισµός κλπ) και άυλα
5

Αξιολόγηση

λειτουργικών

προτεινόµενου έργου

δαπανών

στοιχεία ενεργητικού.

Εξετάζεται

η

επάρκεια

περιγραφής και τεκµηρίωσης
της αναγκαιότητας για τις
προτεινόµενες
προσωπικού

και

δαπάνες

διοικητικές δαπάνες.
6

Αξιολόγηση

δαπανών

έρευνας

καινοτοµίας προτεινόµενου έργου

και

Εξετάζεται

η

λοιπές

επάρκεια

περιγραφής και τεκµηρίωσης
της αναγκαιότητας για τις
προτεινόµενες

δαπάνες

έρευνας και καινοτοµίας

7

Σαφήνεια των παραδοτέων

Επαρκής:

2

Άριστη:

10

Καλή:

6

Ανεπαρκής:

Πολύ Καλή:
Μέτρια:

0

8

Επαρκής:

2

Άριστη:

10

Καλή:

6

Ανεπαρκής:
Πολύ Καλή:
Μέτρια:

0

8

Άριστη:

10

τελικά παραδοτέα (στόχος η

Καλή:

6

παραδοτέων ανά φάση και

παραγωγικής διαδικασίας ή
υπηρεσίας

οργάνωσης).

Βαθµός

Η πρόταση δίνει σαφείς πληροφορίες για το σύνολο του κριτηρίου

Βαθµός

Η πρόταση δίνει σηµαντικές πληροφορίες για το κριτήριο αλλά έχει κάποιες ελλείψεις

ή

τρόπου

Πολύ Καλή:
Μέτρια:

Επαρκής:

Ανεπαρκής:

10%

4

Εξετάζεται η σαφήνεια των

Ανεπαρκής:

10%

4

2

αξιοποιήσιµου προϊόντος ή

8:

4

Επαρκής:

παραγωγή άµεσα ή έµµεσα

10:

Μέτρια:

0

8

20%

4

2

0
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Βαθµός

Η πρόταση δίνει επαρκείς πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει αρκετές ελλείψεις

Βαθµός

Η πρόταση δίνει λίγες πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει σοβαρές αδυναµίες

Βαθµός

Η πρόταση δίνει ελάχιστες πληροφορίες για το κριτήριο, µε συνέπεια να υπάρχουν πολύ σοβαρές αδυναµίες

Βαθµός

Η πρόταση δεν δίνει πληροφορίες ή οι πληροφορίες που δίνονται παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις µε αποτέλεσµα το κριτήριο

6:
4:
2:
0:

να µην είναι δυνατό να εκτιµηθεί

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ

Ελάχιστο αποδεκτό µερικό αποτέλεσµα Οµάδας 1: 5

1

2Η

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α

Αποτελέσµατα
επιπτώσεις

προτεινόµενης

-

και

Αξιολόγηση παραδοτέων σε σχέση µε τους
στόχους της πρόσκλησης

της

παραδοτέων

προτεινόµενης

πράξης,

τις

που

της

σε

σχέση µε τους στόχους και

πράξης

2

Εξετάζεται η συνάφεια των

επιδιώξεις

τεθεί στην πρόσκληση

Ανάπτυξη επιχειρηµατικής καινοτοµίας

έχουν

Εξετάζεται η τεκµηρίωση του
βαθµού

ανάπτυξης

επιχειρηµατικής καινοτοµίας.
Ειδικότερα
βαθµός

εξετάζεται

ενδυνάµωσης

ανταγωνιστικότητας

ο

της

και

ανάπτυξη των εταίρων του

Άριστη:

10

Πολύ Καλή:

8

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

Άριστη:

10

Πολύ Καλή:

8

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

25%

25%
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συνεργατικού σχηµατισµού,

ώστε να αντιµετωπίσουν τις
3

διεθνείς προκλήσεις.

Αξιοποίηση αποτελεσµάτων

Εξετάζεται η πληρότητα και
ποιότητα

περιγραφόµενης
αξιοποίησης
των

έργου.

4

Βιωσιµότητα συνεργατικού σχηµατισµού

και

της

µεθόδου

διάχυσης

αποτελεσµάτων

του

Εξετάζεται η τεκµηρίωση της
βιωσιµότητας

του

υποστηρικτικού µηχανισµού
µετά

τη

λήξη

της

συγχρηµατοδότησης

5

Ανάπτυξη

συνεργασιών

διατοπικών

/

διεθνών

Εξετάζεται

διατοπικών

συνεργασιών

ο
/

βαθµός

διεθνών

για

τη

µεταφορά και διάδοση της
παραγόµενης

επιχειρηµατικής καινοτοµίας
σε

διαφορετικά

στόχους.

Βαθµός

Η πρόταση δίνει σαφείς πληροφορίες για το σύνολο του κριτηρίου

Βαθµός

Η πρόταση δίνει σηµαντικές πληροφορίες για το κριτήριο αλλά έχει κάποιες ελλείψεις

10:

κοινά

–

Άριστη:

10

Πολύ Καλή:

8

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

Άριστη:

10

Πολύ Καλή:

8

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

Άριστη:

10

Πολύ Καλή:

8

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

15%

20%

15%
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8:

Βαθµός

Η πρόταση δίνει επαρκείς πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει

Βαθµός

Η πρόταση δίνει λίγες πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει

6:
4:

Βαθµός

αρκετές ελλείψεις

σοβαρές αδυναµίες

Η πρόταση δίνει ελάχιστες πληροφορίες για το κριτήριο, µε συνέπεια να υπάρχουν πολύ σοβαρές

2:

αδυναµίες

0:

κριτήριο να µην είναι δυνατό να εκτιµηθεί

Βαθµός

Η πρόταση δεν δίνει πληροφορίες ή οι πληροφορίες που δίνονται παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις µε αποτέλεσµα το

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ

Ελάχιστο αποδεκτό µερικό αποτέλεσµα Οµάδας 2: 5

1

3Η

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α

Εµπειρία

αξιοπιστία

συµµετεχόντων
φορέων

-

και

στο

οργανωτικό σχήµα
της

προτεινόµενης

πράξης

Εµπειρία
δοµής

και

αξιοπιστία

λειτουργούσας

Εξετάζεται η εµπειρία και το
έργο

της

λειτουργούσας

Άριστη:

10

30%

δοµής, όπως προκύπτει επί
τις

προηγούµενες

τρέχουσες

και

δραστηριότητες

της, στα πεδία : ανάπτυξη
συµβουλευτικών
υποστηρικτικών

και

υπηρεσιών

στον τοµέα της καινοτοµίας,

συµµετοχή σε συνεργατικά
σχήµατα

καινοτοµίας,
δράσεων

διατοπικές

έρευνας

και

ανάπτυξη

και

αριστείας,

διεθνείς
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συνεργασίες.
πρέπει

να

Η

εµπειρία

παρουσιάζει

συνάφεια µε το περιεχόµενο
του προτεινόµενου έργου.

ή

Εµπειρία

ή

και

σύσταση δοµής:
Εµπειρία

αξιοπιστία

και

συµµετεχόντων
γνώσεων
Εµπειρία

και

εταίρων

αξιοπιστία

οργανισµών

αξιοπιστία

συµµετεχόντων επιχειρήσεων
Εµπειρία

και

αξιοπιστία

υπό

των

διάδοσης

των

αξιοπιστία

η

εµπειρία

των

και

των

συµµετεχόντων εταίρων υπό
σύσταση δοµής (οργανισµοί
διάδοσης

σύµφωνα
όπως

µε

τα

πράξης.

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

στοιχεία

περιγράφονται

αναλυτική

8

γνώσεων,

επιχειρήσεις, λοιποί εταίροι),
υποβαλλόµενα

συµµετεχόντων λοιπών εταίρων (Ο.Τ.Α.,
Επιµελητήρια κλπ)

Εξετάζεται

Πολύ Καλή:

Κάθε

στην

περιγραφή

φορέας

αξιολογείται διακριτά και ο
συνολικός βαθµός προκύπτει
από

το

µέσο

όρο

της
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βαθµολογίας

εκάστου

εταίρου.
2

Εµπειρία του συντονιστή

Εξετάζονται οι σπουδές, το

Άριστη:

10

εµπειρία του συντονιστή σε

Πολύ Καλή:

8

επιχειρηµατικής καινοτοµίας,

Καλή:

6

Μέτρια:

4

Επαρκής:

2

Ανεπαρκής:

0

επιστηµονικό

έργο

θέµατα

και

η

ανάπτυξης

διαχείρισης

και

επιχειρηµατικής αξιοποίησης
έργων.

3

Επάρκεια οικονοµικών πόρων

Εξετάζεται

κάλυψης

η

της

συµµετοχής

δυνατότητα

οικονοµικής

του

φορέα

υλοποίησης, σε σχέση µε το

περιεχόµενο και το συνολικό
κόστος

υλοποίησης

προτεινόµενης πράξης

του

Εξασφαλίζεται
κάλυψη

της

συµµετοχής

του

οικονοµικής
φορέα
∆εν

εξασφαλίζεται

Η πρόταση δίνει σαφείς πληροφορίες για το σύνολο του κριτηρίου

Βαθµός

Η πρόταση δίνει σηµαντικές πληροφορίες για το κριτήριο αλλά έχει κάποιες ελλείψεις

10:

η

κάλυψη

της

συµµετοχής

του

οικονοµικής

Βαθµός

η

φορέα

10

20%

50%

0
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8:

Βαθµός

Η πρόταση δίνει επαρκείς πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει

Βαθµός

Η πρόταση δίνει λίγες πληροφορίες για το κριτήριο, αλλά έχει

6:
4:

Βαθµός

αρκετές ελλείψεις

σοβαρές αδυναµίες

Η πρόταση δίνει ελάχιστες πληροφορίες για το κριτήριο, µε συνέπεια να υπάρχουν πολύ σοβαρές

2:

αδυναµίες

0:

κριτήριο να µην είναι δυνατό να εκτιµηθεί

Βαθµός

Η πρόταση δεν δίνει πληροφορίες ή οι πληροφορίες που δίνονται παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις µε αποτέλεσµα το

ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3ης ΟΜΑ∆ΑΣ

Ελάχιστο αποδεκτό µερικό αποτέλεσµα Οµάδας 3: 5

ΤΙΜΗ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1ης

0

35%

ΜΕΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

2ης

0

30%

ΜΕΡΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

3ης

0

35%

ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελάχιστο αποδεκτό µερικό αποτέλεσµα αξιολόγησης: 5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII : ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έντυπο υποβολής (Ι1 και Ι2) με υπογραφή και σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο του
1. Δικαιούχου.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

2.

Υπεύθυνες Δηλώσεις του κάθε φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΧ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Απόφαση αρμοδίου οργάνου υφιστάμενης νομικής οντότητας, για την υποβολή πρότασης
στα πλαίσια της προκήρυξης, ή

Μνημόνιο συνεργασίας εταίρων ή άλλο συστατικό έγγραφο, για τη σύσταση και λειτουργία
3. υπό ίδρυση νομικής οντότητας, με περιγραφή του σκοπού, των στόχων και των
διατιθέμενων πόρων για τη σύστασή της και αποφάσεις αρμοδίων οργάνων και νόμιμων
εκπροσώπων για συμμετοχή των εταίρων στην υπό ίδρυση δομή.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας για τον νόμιμο
4. εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑΔ) του Δικαιούχου από το
taxisnet με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.

5. Εναλλακτικά βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, ΦΕΚ σύστασης και Οργανισμός
Λειτουργίας.
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
•
6.

•

•

Για Α.Ε. : Κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιμο ή Πράξη σύστασης
και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός νομίμου
εκπροσώπου σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα.

Για Ε.Π.Ε. :Κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον είναι διαθέσιμο ή Πράξη
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, πρακτικό εκπροσώπησης σε ισχύ,
νομίμως δημοσιευμένα.

Για Ο.Ε., Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. :Καταστατικό σύστασης σε ισχύ, επικυρωμένο από την αρμόδια
υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαχείριση –
εκπροσώπηση.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
•

Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά: τα απαιτούμενα
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.

Ή σχέδιο καταστατικού για υπό σύσταση εταιρείες.

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
Για υφιστάμενες νομικές οντότητες οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου ανάλογα με την
κατηγορία βιβλίων που τηρεί:

Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας : Αντίγραφα Ε3,Ν με ηλεκτρονική υποβολή
ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις των τριών
τελευταίων ετών. Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η
υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα (για υπό σύσταση φορέα υποβάλλονται τα
οικονομικά στοιχεία για κάθε μέτοχο/εταίρο του φορέα εφόσον αυτοί είναι νομικά
πρόσωπα).

Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας : Ισολογισμοί (δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ) –
7. αποτελέσματα χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3,Ν με
ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες
διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα.
Για την τελευταία διαχειριστική χρήση στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο
ισολογισμός προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού.
(για υπό σύσταση φορέα υποβάλλονται τα οικονομικά στοιχεία για κάθε μέτοχο/εταίρο
του φορέα εφόσον αυτοί είναι νομικά πρόσωπα.)
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7,Ν,
ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική /
μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων
8. για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την
επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην
παρούσα πρόσκληση, μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο
Παράρτημα V της παρούσας.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό εγγραφής στο κτηματολόγιο ή άλλο παραστατικό που
αποδεικνύει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει ο συνεργατικός
σχηματισμός / Μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών ή Απόδειξη
9. Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από το
taxisnet) / Συμβολαιογραφικό έγγραφο για την παραχώρηση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ
(8) ετών / Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης επικαρπίας επί του ακινήτου.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για την κατασκευή, βελτίωση,
διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και σύμφωνη με τις απαραίτητες εγκρίσεις /
10. αδειοδοτήσεις (εφόσον θα υλοποιηθούν κτιριακές εργασίες και διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου). Η μελέτη να συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Έγκριση δόμησης για την κατασκευή, βελτίωση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή
νόμιμη απαλλαγή από αρμόδια υπηρεσία (εφόσον θα υλοποιηθούν κτιριακές εργασίες και
11. διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου).
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

12.

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για απόκτηση εξοπλισμού - λογισμικού.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές–
παρόχους,
13.

•
•

για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού με αναλυτική περιγραφή
δαπανών και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα.
για κάθε επιμέρους επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και γενική δαπάνη.

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
14.

Τεκμηρίωση του μισθολογικού κόστους για κάθε θέση εργασίας (υφιστάμενες και νέες).
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση κόστους δαπανών έρευνας (τεκμηρίωση
μισθολογικού κόστους ή/και τρεις (3) προσφορές – προτιμολόγια από ανεξάρτητους
15. παρόχους
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Βιογραφικό σημείωμα του συντονιστή στο οποίο να αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και η
16. εργασιακή εμπειρία για τον συντονιστή.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Έγγραφα τεκμηρίωσης του έργου και της εμπειρίας λειτουργούσας νομικής οντότητας (ή
για υπό σύσταση νομική οντότητα των εταίρων) στα πεδία: ανάπτυξη συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας, συμμετοχή σε συνεργατικά
17. σχήματα έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξη δράσεων αριστείας, διατοπικές και διεθνείς
συνεργασίες
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

18.

Επικοινωνιακή πολιτική του συνεργατικού σχηματισμού
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έγγραφα τεκμηρίωσης για την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής του συνεργατικού
19. σχηματισμού
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Β. του Παραρτήματος VΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ
20. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ (ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Φορολογική ενημερότητα της υφιστάμενης νομικής οντότητας σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να
21. προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν
προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Ασφαλιστική ενημερότητα της υφιστάμενης νομικής οντότητας σε ισχύ κατά το χρόνο
22. υποβολής της αίτησης υπαγωγής
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου μηνός
23. πριν την υποβολή της αίτησης ή βεβαίωση ΓΕΜΗ της υφιστάμενης νομικής οντότητας.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης ή βεβαίωση
24. ΓΕΜΗ της υφιστάμενης νομικής οντότητας
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)

25.

Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση
(ΜΜΕ) – σύμφωνα με υπόδειγμα της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V
26. της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
27.

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων

χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών

στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση
κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι :

134

ΑΔΑ: 6ΙΔ17ΛΛ-ΒΜΓ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
• ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση
εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των
εταίρων/μετόχων

• Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των
λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα
πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
• Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας
ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση

των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που
μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο

• Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και
πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για εταιρείες
που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα
υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
• Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου
του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης
Σημείωση:

Α) Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα
της

επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων
αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον
υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και μετά την
αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής.
Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό

Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού
κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
•

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.)

• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
• Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής
του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
• Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της
εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα
πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και
αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
•

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)

• Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την
αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο
οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του
κεφαλαίου)
• Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ

• Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των
λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της
εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού
αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
ΔΑΝΕΙΟ

• Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την
Τράπεζα της Ελλάδας,
• Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της
πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:

• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου

• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
• Το επιτόκιο

• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του

Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση
δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να
αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με
εκχώρηση της επιχορήγησης).
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση
δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης του επενδυτή.
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ)
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Σημειώνεται

ότι

όλα

τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

είναι

στην

ελληνική

γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ :
(1)

Ε.Υ.Δ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης :
(2)

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

ΤΚ:

(Εmail):
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης
είναι ακριβή και αληθή.
Ο Δικαιούχος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης.
Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των
δαπανών, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.
Η νομική οντότητα δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε
βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.
Η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του
Κανονισμού ΕΕ 651/2014.
Η νομική οντότητα δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθωσης , ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Δεν εκκρεμεί εις βάρος της νομικής οντότητας διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης, κατόπιν
απόφασης της Ε.Ε..
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Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία
έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός τριών (3) ετών από την τελική
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
Δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα :
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
-

Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι),

-

για τους λόγους του άρθρου 39, παρ. 1 του Ν. 4488/2017.

Ο Δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της
επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των
δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο
δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου θα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και
θα υποβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης και την
πληρωμή των σχετικών δαπανών.
Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες
εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού
σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των
ασφαλιστικών οργανισμών.
Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΔΙΑΠ και όσα λαμβάνονται
από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΔΙΑΠ αναφορικά με την
εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ)
δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την
ΔΙΑΠ .
Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του
έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
Ο Δικαιούχος είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους
περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
Ο Δικαιούχος διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των
ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι
ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές
εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού
είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που
έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού
καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η
υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές
δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις
δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.
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Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Ημερομηνία: ……….20……
Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο
2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το
Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών

3. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύπωση)

4. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή Τροποποιήσεις του
καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει

5. Επωνυμία της Τράπεζας του Δικαιούχου και σχετικό αριθμό IBAN

6. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

7. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον
έχει γίνει εκχώρηση.

8. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει
εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.

9. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σημείο 11.3.1. της Πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Για τα ενταγμένα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για την
εξασφάλιση της προβολής των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
& Επενδυτικά Ταμεία, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:
•

•

•

Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας
(ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος
σε ένα κτίριο. Σε περίπτωση που το
Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και εντός τριμήνου το αργότερο για την
ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στην
αναμνηστική πλάκα αναγράφονται η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της
δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν
τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της
πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό
Διαρθρωτικό & Επενδυτικό Ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ ΕΤΠΑ ή Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο/ ΕΚΤ) από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα
γραφιστικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ.

Το σήμα του ΕΣΠΑ και το σήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας θα είναι σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της
οικείας Διαχειριστικής Αρχής (www.pepkm.gr).
Για την παραγωγή του συνόλου των παραπάνω υποδειγμάτων πληροφόρησης & επικοινωνίας,
διατίθενται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες, μακέτες, παραδείγματα και βοηθητικό υλικό (λογότυπα,
stickers κλπ) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (www.pepkm.gr), στην ενότητα
«ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ Υποχρεώσεις των δικαιούχων». Επίσης, στην ίδια ενότητα διατίθεται και ο
Επικοινωνιακό Οδηγός ΕΣΠΑ, στον οποίο περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα γραφιστικά πρότυπα.
Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων
στο ΕΣΠΑ, ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν
τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:
•
•

το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014,
αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.
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Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό
1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση
επί του συνόλου των δαπανών του έργου.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, αποφασίσει να λάβει μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για
την πράξη πέραν των προαναφερόμενων, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό
1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 (Παρ. 3 Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ). Οι
υποχρεώσεις αυτές έχουν επίσης κωδικοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και σχετικές οδηγίες και
υποδείγματα παρέχονται στην ιστοσελίδα της (www.pepkm.gr) στην ίδια ενότητα (βλ. παραπάνω). Σε
περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή
ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις
καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη
σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων. Τέλος, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και
επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα
άτομα με αναπηρία (Παρ. 5 Επικοινωνιακού Οδηγού).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ
για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης

«Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία»
Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.

Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόµενης
Πράξης, οι κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρµόζονται συνδυαστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συµπεριλαµβ. αρχαιολογικών
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.
•

πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιµότητας (π.χ. προσβάσιµες διαδροµές,

•

πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά,

•

πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,

‘οδηγοί τυφλών’, ράµπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)

εξοπλισµοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος,
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής

(4) πρόβλεψη χώρων αναµονής σε περίπτωση κινδύνου

(5) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(6) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών (χαµηλά γκισέ, προσβάσιµες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)
(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές

(1) πρόβλεψη προσβασιµότητας σταθµών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε
κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας οχηµάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι θάλαµοι, προσβάσιµοι χώροι
εστίασης κ.λπ.)

(3) πρόβλεψη προσβάσιµου εξοπλισµού (µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεµατικές εφαρµογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
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(4) πρόβλεψη προσβάσιµων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑµεΑ και ατόµων µειωµένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
•

δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα µε αναπηρία (π.χ. άτοµα σε αναπηρικό

αµαξίδιο ή, άτοµα τυφλά ή κωφά ή µε λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων

εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιµων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη

διάθεσης αναπηρικού αµαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτοµα δυνάµενα να διανύσουν
µικρές µόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας µέσω προσβάσιµης ιστοσελίδας και παράδοσης

εµπορευµάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων µέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.)

ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαµέσων’ (πχ. διερµηνείας στη νοηµατική, συνοδείας
τυφλών ατόµων κ.λπ.)
•

πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούµενων], διαδικασιών

υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης
µέσω συγκεκριµένης υπηρεσίας κ.λπ.).

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

(1) συµµόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις
Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισµού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο µεσαίο
επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συµµόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιµότητας
“ΑΑΑ”

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών που
προορίζονται για χρήση κυρίως µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού
Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
(3) σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να συλλέξει, εξάγει και
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα του Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines
2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility
Guidelines 2.0) του W3C

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών
τόπων ή διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόµατοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης
κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασµού»
(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε
διαδεδοµένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ (π.χ.
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης).
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
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(1) πρόβλεψη προσβάσιµων µορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιµες
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille,
έντυπα µε µεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD µε πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερµηνείας
στη νοηµατική, κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιµων κτιριακών
υποδοµών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”,
προσβάσιµων εντύπων και εξοπλισµού, διερµηνείας στη νοηµατική κ.λπ.)

Σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα µε τη φύση
της πράξης ισχύει ταυτόχρονα µε τυχόν ισχύον ειδικό θεσµικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική
νοµοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.).
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”

Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 µε
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆ιευκρινίσεις για την υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ η
οποία απαιτείται να εµπεριέχεται στις µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑµεΑ µε Α.Π.οικ
42382/16.07.2013 “ ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα
ΑµεΑ/εµποδιζόµενων ατόµων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ µε Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013
“∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας.”
Α.3. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ

Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων
µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών”,

Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411
Β’ “Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών”,

Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισµός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”.
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ

(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές
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Γ.1. Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώµατα
των επιβατών
Γ.2. Κανονισµός (EE) µε αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος
της Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα

Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:

∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”

∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία –Απαιτήσεις και
συστάσεις”
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”

Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης”

Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)

Περιεχοµένου

του

Ιστού

WCAG

2.0

Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση
1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ Αγγλικά)
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιµότητας για Συγγραφή
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση

Περιεχοµένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 της Σύµβασης
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