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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ Ν3908/11
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επιλέξιμες θεωρούνται Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που:
είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή
συνεταιρισμού,
τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας,
πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς και
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται
στο Παράρτημα Ι.
συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα έως 40
ετών και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας
κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος
Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης
έχουν ιδρυθεί μετά την 1/1/2011 ή δεν έχουν κατά το χρόνο
κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες
ίδρυσής τους
δεν έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις
εκατό (20%) ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε
επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το
προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια
σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Δαπάνες 3
πρώτων ετών

Δαπάνες 2
επόμενων ετών

Περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου,
25%
15%
Αττικής
Λοιπές Περιφέρειες
35%
25%
Νησιά λοιπών Περιφερειών
με πληθυσμό <5.000
40%
30%
κατοίκους
Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το
100%
του
κόστους
του
επενδυτικού
σχεδίου,
μη
συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ
για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής το ποσό της ενίσχυσης
ανέρχεται μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
ΥΠΟΒΟΛΗ– ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2011.
Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο (2) ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού
και η νόμιμη λειτουργία του.
Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα έτος, εφόσον υλοποιηθεί τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το
κόστος αυτού – εκδοθέντα τιμολόγια κ.λπ.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η υλοποίηση και εξόφληση των επιλέξιμων δαπανών που διαμορφώνουν το ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Από τις δαπάνες αυτές, μόνο οι δαπάνες μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι
παράλληλα και ενισχυόμενες δαπάνες. Οι υπόλοιπες δαπάνες που διαμορφώνουν το κόστος του επενδυτικού σχεδίου (υλικές και άυλες) δεν είναι
ενισχυόμενες και ως εκ τούτου μπορούν να υποβληθούν, εφόσον πληρούν τους σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του νόμου 3908/2011.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος του
επενδυτικού σχεδίου (με εξαίρεση τη μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού).
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως 150.000 ευρώ Α. Δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της
για Μικρές Επιχειρήσεις και 100.000 ευρώ για πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επιχείρησης, και ειδικότερα:
και διαμορφώνεται ως το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες
αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής
δύνανται να αφορούν:
υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη
Δαπάνες
μίσθωσης,
χρηματοδοτικής
μίσθωσης,
αγοράς,
δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του
κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και αγοράς κτιριακών
επενδυτικού σχεδίου και έως 30.000 ευρώ,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες
τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
λοιπού εξοπλισμού.
μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,
Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές
παραγωγής.
επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο
Δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής για
δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως
5 έτη από την ίδρυση της επιχείρησης.
δημοτικά τέλη κ.λπ.,
Άυλες δαπάνες (όπως απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου
αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων
περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την
τεχνικών γνώσεων).
προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Β. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Καινοτομίας.
παραγωγής.
Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται
είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης Οι παραπάνω δαπάνες πρέπει αποδεδειγμένα να πραγματοποιούνται
(δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ενίσχυση μέσω της μέσα στα πρώτα πέντε (5) έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και
συμμετοχής σε πρόγραμμα παροχής κρατικών ενισχύσεων κ.λπ.) και θα μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.
τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον (30%) του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την προσκόμιση
εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής.
Η ενίσχυση παρέχεται μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια αυτού, λαμβανομένων υπόψη τυχόν υπολοίπων που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό
δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
Η έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
υπαγωγής και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού).
Το παρεχόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής ενίσχυσης πριν την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η κάθε πρόταση αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια:
 Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα (Νομική μορφή, αριθμός απασχολούμενων, εμπειρία μετόχων, εξειδίκευση, ποσοστό ίδιας
συμμετοχής): 20 βαθμοί.
 Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου (χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και του φορέα, προοπτικές
του κλάδου): 20 βαθμοί.
 Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων,
εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών, ύψος προστιθέμενης αξίας): 30 βαθμοί.
 Συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη (Αύξηση απασχόλησης, περιοχή εγκατάστασης, προστασία
του περιβάλλοντος, εξαγωγική επίδοση, δημιουργία clusters): 30 βαθμοί.
Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά
φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω πίνακες, εντάσσονται στο
καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο
σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους
επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την
υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του νέου Επενδυτικού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του
τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών,
εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2610 272120, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που
θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών
σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των
επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης
για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’ αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως
τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης)
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Εξαιρείται ο ΚΑΔ 35.11.10.09 –
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Από τα έργα πολιτικού μηχανικού, εντάσσεται μόνον η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι
κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Καταλύματα
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδόσεις
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης
προς τις επιχειρήσεις
Από τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εντάσσονται μόνον οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

*Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:
Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων. Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.
Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει
εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.
Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το
διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή
διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας
ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.
Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων
και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.

nt0373 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Σελίδα 3 από 4

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ο
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9 χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Λεωφ. Πανεπιστημίου & Β. Κρίμπα 1, Ηράκλειο 715 00, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου)
β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής
χρηματοδότησης, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
γ) Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδοτικής
μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.
(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος
προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).
(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (Για επιχειρήσεις που προέρχονται
από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που
προέρχονται από απορρόφηση ή συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της
αρχαιότερης εκ των δύο).
(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και
αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική
τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.).
(4) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
(1) Φορολογική ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να
υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή
δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους
όρους αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου
φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.
ζ) Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σύμφωνα
με σχετική υπουργική απόφαση
η) ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση αγοράς − μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας
κ.λπ.
θ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης της
βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.
στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής
Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008.
Στοιχεία του φορέα και των μετόχων−εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων.
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