Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία- ΑΝΑΣΑ ΙΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου
κίνησης στο έτος 2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης που
εκδόθηκε.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ΕΥΡΩ και επιπλέον α)
1.500.000€ εκ της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Βόλου
«Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», β)
1.000.000€ εκ της ΣΒΑΑ του Δήμου Καρδίτσας «Καρδίτσα, πόλη να ζεις», και γ) 1.000.000€
εκ της ΣΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων «Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο στις όχθες του
Ληθαίου»,
με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), όπως
τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των
εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
2.000€ και μέγιστο τα 7.000,00€.
Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 €,
χωρίς να τίθεται περιορισμός για το ποσό δημόσιας επιχορήγησης στο
πλαίσιο της υπόψη Δράσης-Πρόσκλησης έναντι εξόδων τους στο 2020,
Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , το ποσό ορίζεται ως εξής :
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% 2.000 €,
Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% 3.500 €,
Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% 5.000 €,
Μείωση τζίρου άνω του 80% 7.000 €,

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για
κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 για τις
«Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης
στο 2020 (όπως αυτά αναλύονται παρακάτω) υπολείπεται του
παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο
προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο
2020 και με ελάχιστο όριο τις 2.000 €.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό
δικαιούμενης επιχορήγησης συναρτώμενα με τα παραπάνω
προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων
έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2020): 102, 202, 181,
281, 481, 185, 285, 485.
Ειδικά για τις ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα, προκύπτει από το άθροισμα των
κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του έτους
(χρήση 2020): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του
δηλωθέντος ποσού του πεδίου ‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να
μετατραπεί αποδεδειγμένα σε Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, χωρίς
καμία επικάλυψη των ιδίων εξόδων από καμία άλλη δημόσια
επιχορήγηση.

Σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και
εκτός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα πρέπει η δικαιούχος να
προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακής υπογραφής μέσω www.gov.gr ,
στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την
λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ
προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί
αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των
εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός
Θεσσαλίας, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση/ έλεγχο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και η αίτηση
να αφορά αποκλειστικά στα υποκαταστήματα που εδρεύουν στη
Θεσσαλία.
2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 ήτοι να
έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του
2020.

3.
Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό
δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους
ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και
στον οποίο να δραστηριοποιούνται από το 2019 (οι Υφιστάμενες) ή το
2020 (οι Νεοσύστατες) και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Ως
ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη
σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

4.
Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, από το 2019 ή το
2020 για τις Νεοσύστατες, και έως και την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης.

5. Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών
επιχειρήσεων.
6.
Να δραστηριοποιούνται στο έτος 2019 (μόνο οι «Υφιστάμενες») και έτος
2020 με έξοδα εγγεγραμμένα στην / στις κάτωθι κατηγορίες του Ε3 για τα
Υποκαταστήματα που λειτουργούν εντός Θεσσαλίας, στοιχεία που ελέγχονται :
1)
των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
2)
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
3)
του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
4)
του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την
επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
5)
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
6)
του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων(πλην αυτών που
αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

8.
Οι «Υφιστάμενες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν
αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019), να έχουν μείωση
τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το
έτος 2019, σύμφωνα με τον τύπο : «((Κύκλος Εργασιών του 2019 μείον
Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)*100».
Εάν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), να
έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για την περίοδο λειτουργίας του
2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας στο 2019
Για τις «Νεοσύστατες επιχειρήσεις» (όσες έχουν συσταθεί και έχουν
αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020), θεωρείται
ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30
Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων
1.1.2019 - 31.12.19 και 1.1.20 – 31.12.2020, όπως προκύπτουν από τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών που πρέπει να
υποβληθούν.

• 9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
• 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης
προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση
απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• 11. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει
η λήπτρια επιχείρηση (σε επίπεδο “-ενιαίας επιχείρησης” όπως αυτή
ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη
συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που
θα έχει λάβει δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

12. Να λειτουργούν νομίμως με μορφή εμπορικού χαρακτήρα. Εάν 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), έχει συνάψει σύμβαση/εις δικαιόχρησης (franchise) με
την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνει το εν λόγω
γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχεται κατά το στάδιο
αξιολόγησης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους
επιχειρήσεις.
13. Να μην είναι ενταγμένες επιχειρήσεις (έλεγχος σε επίπεδο ΑΦΜ) στη
Δράση «ΑΝΑΣΑ» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ) ή
εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, επί ποινή αποκλεισμού.

14. Να υποβάλλουν μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1)
αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ απορρίπτονται όλες οι
αιτήσεις.
15. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πλην των επιχειρήσεων ασφαλιστικού τομέα),
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή
δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που
εξομοιώνονται με αυτές.
Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, και ΔΕΝ
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες ΔΕΝ
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
(Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης κατά την υποβολή της αίτησης, ΟΥΤΕ έχουν υποβάλει σχετική αίτηση
εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν
υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται
όλες οι αιτήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) αναφέρονται οι ΚΑΔ. Για να είναι επιλέξιμη
μια επιχείρηση θα πρέπει σωρευτικά:
α) από το 2019 (οι Υφιστάμενες) ή το 2020 (οι Νεοσύστατες) και έως
την ημέρα υποβολής της πρότασης και
β) να είναι δηλωμένος είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ
δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και κατά συνέπεια
στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που
εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω
προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις
οικείες επιχειρήσεις,
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς.
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική
δραστηριότητα,
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη
Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ».
• Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 30/03/2022 και ώρα 13.00
και έως τις 29/04/2022 και ώρα 15:00.

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει συνολικό
μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο αρχείο
θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί
είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι
δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1/3)
Η αξιολόγηση είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ σύμφωνα με συγκεκριμένα Κριτήρια.
Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών. Ως
εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή
ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη
δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών
συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η
ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν
φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα
διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2/3)
Ως μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης στη Δράση – Πρόσκληση λαμβάνεται η
Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης
Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση η Μείωση του Κύκλου Εργασιών , υποχρεωτικώς άνω του 20% στον κύκλο
εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής :
Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% = 10

Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% = 40
Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% = 70
Μείωση τζίρου άνω του 80% =100
Για «Νεοσύστατη» επιχείρηση, η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3/3)
Η αξιολόγηση στην Πρόσκληση γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ – ΑΕΔΕΠ και τα αποτελέσματα εγκρίνονται
από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΕΥΔ Θεσσαλίας), όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση.
Η «κατάταξη» προτάσεων ξεκινά με την βαθμολογία που προκύπτει αυτόματα στο ΠΣΚΕ σύμφωνα
με τα στοιχεία που οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταχώρησαν στα πεδία του.
Α. Οι πρώτες βαθμολογικά προτάσεις και έως το όριο των 20 εκ.ευρώ, λαμβάνονται όλες ως «μη
εντασσόμενες» σε ΣΒΑΑ και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα
προβλέπει η Πρόσκληση.
Οριστικοποιούνται οι «εντασσόμενες» προτάσεις στον Π/Υ των 20 εκ.ευρώ : 1ος Πίνακας Ένταξης,
και δημιουργείται και Πίνακας απορριπτόμενων αξιολογημένων προτάσεων λόγω μη πλήρωσης
προϋποθέσεων Πρόσκλησης.
Β. Στη συνέχεια, για τις λοιπές –πέραν των ανωτέρω – προτάσεις, δημιουργούνται 4 διακριτοί
πίνακες «κατάταξης» :
-1 για κάθε ΣΒΑΑ (όπως δηλώθηκε στο ΠΣΚΕ από την επιχείρηση: ελεγχόμενο στοιχείο στην
αξιολόγηση): αξιολογούνται και κατατάσσονται ως εντασσόμενες οι προτάσεις μεγαλύτερης
βαθμολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και έως το όριο Π/Υ κάθε ΣΒΑΑ :
δημιουργούνται ο 2ος, 3ος, 4ος Πίνακας Ένταξης και (3) πίνακες Μη εντασσόμενων ελλείψει Π/Υ και
- 1 Πίνακας με τις λοιπές «μη εντασσόμενες» σε ΣΒΑΑ προτάσεις (όπως δηλώθηκε στο ΠΣΚΕ από
την επιχείρηση) που δεν αξιολογούνται και απορρίπτονται αυτόματα ελλείψη διάθεσης Π/Υ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του
2022. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022 στο
οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των
οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ.
κεφ. 4), ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του
καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης χωρίς καμία επικάλυψη των ιδίων
εξόδων από καμία άλλη δημόσια επιχορήγηση. Σε περίπτωση που κατά
τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2023 και αφού έχουν υποβληθεί οι
φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, το
ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης - Πρόσκλησης καταλογίζεται στην επιχείρηση που το
έλαβε και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στο σύνολό της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
• Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)
• Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η
Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ)
καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για
έδρα/υποκαταστήματα εντός Θεσσαλίας (με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την
ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

• Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
• Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων
• Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2)
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2019 και 2020) Υποβάλλονται οι
αρχικές και οι τελευταίες Τροποποιήσεις (εφόσον υπάρχουν) ΠΡΙΝ την
έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης (23-02-2022)
• Μόνο για ΑΜΚΕ και τα Ιδρύματα : τα έντυπα Ν του έτους (χρήση 2019 και
2020) (σ.σ. με αυτό θα επιβεβαιωθεί το δηλωθέν ποσό του πεδίου
‘‘Σύνολο Εξόδων’’ του Πίνακα 2Δ ‘‘ Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων’’)
Ο έλεγχος της μείωσης κύκλου εργασιών γίνεται με την τελευταία (ετών
2019 και 2020) ισχύουσα Δήλωση πριν την Προδημοσίευση Πρόσκλησης.
ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου
έως 30 Ιουνίου, τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων 1.1.2019 –
31.12.19 και 1.1.20 – 31.12.2020, υποβάλλονται οι αρχικές και οι τελευταίες
Τροποποιήσεις ΠΡΙΝ την έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης (23-02-2022)

(σ.σ. ο έλεγχος της μείωσης κύκλου εργασιών γίνεται σύμφωνα με αυτά)

• Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise, υποβάλλονται :η εν ισχύ
Σύμβαση Δικαιόχρησης. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και
πληροφορία, εφόσον κρίνεται από την επιχείρηση ότι απαιτείται.
• Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της
επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια
εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση
κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως
της Επιτροπής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
Η πρόσκληση της Δράσης και κάθε πληροφόρηση / νέο, αναρτάται στις
ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr www.efepae.gr www.aedep.gr και
www.espa.gr
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ /
ΑΕΔΕΠ, Διεύθυνση – Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια
Αίθουσα, Βόλος Τ.Κ. – 38221 και στο τηλέφωνο 24210 76894 – 9 ή στο email: aedep@aedep.gr .

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

