1. Πρόγραμμα Εγγυημένης Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με
παροχή χαμηλότοκων δανείων
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ
2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα
επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε
επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 23η/04/2021

Προϋποθέσεις
Επιλέξιμες είναι νέες και υφιστάμενες Mικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de
minimis) EE 1407/2013.
Είδη Δανείων
Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό
χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, τα οποία θα
επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την
ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.
Εντάσεις Ενισχύσεων
Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, και προκύπτει σε συνάρτηση με τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του
και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis.
Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.
Εγγυητική Κάλυψη
Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του
χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη.
Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης
(ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκεια αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την
Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του δανείου.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά
την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι
δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις
συνεργαζόμενες Τράπεζες.
Συνεργαζόμενες τράπεζες
• Τράπεζα Πειραιώς
• Εθνική Τράπεζα
• Eurobank
• Attica Bank
• ProCredit Bank
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. , έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310531000, εσωτ. 155, email: lengos@atlantisresearch.gr

2. Αύξηση Φορολογικής Απαλλαγής Δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής
Έρευνας
Με την δημοσίευση του Ν.4712/2020, τροποποιείται το άρθρο 22Α του Ν4172/2013 με αποτέλεσμα οι δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της
τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους
προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
Πρέπει συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης η επιχείρηση να υποβάλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την έγκριση των δαπανών
έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά, η επιχείρηση, συγχρόνως με την
υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την
πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική
εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/-η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου,
ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η
πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές
δαπάνες έχουν εγκριθεί.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των υπό εξέταση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, η επιχείρηση οφείλει
να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης
χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε διαθέτει εμπειρία από το 1992 σε θέματα τεκμηρίωσης έργων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ετοιμασία και τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακολούθων
στοιχείων επικοινωνίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Μαγκλής Άγγελος , 2310531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

3. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Καθεστώς Ενισχύσεων μηχανολογικού
εξοπλισμού με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%
Προκηρύχθηκε ο Δ’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». του
Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/9/2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο καθεστώς, εντάσσονται επενδυτικά σχέδια για δαπάνες:
•

•

Κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της μονάδας όπως:
o Μηχανήματα παραγωγής
o Βάσεις μηχανημάτων
o Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματιστικού ψύξης
o Υποσταθμός
o Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
o Αντλίες σωληνώσεις
o Εξοπλισμός πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
o Γερανογέφυρες,
o Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
o Εγκαταστάσεις καθαρισμού υγρών ή/και αερίων αποβλήτων,
Μεταφορικών Μέσων
o Ανυψωτικά μηχανήματα
o Κλαρκ
o Περανοφόρα
o Λοιπά μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας.

Η ενίσχυση δύναται να έχει μόνο τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 55%
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή, μεσαία,
μεγάλη).
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ύψος των 50.000€ για συνεταιρισμούς, 100.000€ για
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και 500.000€ για μεγάλες
επιχειρήσεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με
τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης , 2310531000, εσωτ. 157, e-mail: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310 531000, εσωτ: 155, e-mail: lengos@atlantisresearch.gr

4. Δράση ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων στο Κέντρο της Αθήνας έως
30.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 80%
Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Athens Business Green Toolkit»: Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των
επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει
των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 2.300.000€. Ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ δύναται να τροποποιήσει το
συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης έως το ποσό των 5.000.000 €.
Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 05η/05/2021 και λήγει την
06η/08/2021
Δικαιούχοι
Ενισχύονται οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης:
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με την πρόσκληση της Δράσης.
• Κατατάσσονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το
οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού
συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την
απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017)
Προϋποθέσεις
•
•
•
•
•

•

Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/-ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία,
Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και να
τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
Να υποβάλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας πρόσκλησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι η
05η/05/2021.
Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών
• Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας , έως 100% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
• Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/ και προστασία του περιβάλλοντος, έως και 100% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
• Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001), έως 2.500€.
• Δαπάνες Τεχνικών Μελετών, κατάρτισης, παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου, έως 2.500€
Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 € έως 30.000€.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Εντάσεις ενισχύσεων
Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
τους στο πλαίσιο της Δράσης είναι 80% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 20% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου
είναι Ιδιωτική Συμμετοχή. Για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να
χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο.
Αξιολόγηση
Η μέθοδος αξιολόγησης είναι η συγκριτική. Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά
βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Η ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής θα
διαμορφωθεί βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα
επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα..
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr

5. Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών
προϊόντων» έως με ποσοστό ενίσχυσης έως 65% στην Π.Ε Αρκαδίας
Ανακοινώθηκε νέα Δράση με σκοπό την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών
σχεδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο πόσο των 2.500.000€
Η χρηματοδότηση της παρούσας δράσης γίνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (Deminimis).
Επιλέξιμοι Τομείς
Τα επιχειρηματικά σχέδια προς ενίσχυση αφορούν τους τομείς που περιγράφονται παρακάτω:
•
Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης)
•
Παραγωγή/ Επεξεργασία προϊόντα Διατροφής/αγροδιατροφής
•
Κλωστοϋφαντουργία-Ένδυση
•
Επεξεργασία Μετάλλων
•
Χαρτοποιία
•
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
•
Δομικά Υλικά
•
Ορυχεία-Λατομεία
•
Διαχείριση Αποβλήτων
•
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
•
Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών
Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η/5/2021
Δικαιούχοι
•
Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
•
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Προϋποθέσεις
•
•
•

•
•

Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει)και να τηρούν απλογραφικά ή
διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του
προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών
•
Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλον χώρου, έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
•
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, έως και 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
•
Μεταφορικά μέσα έως 35% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 35.000€
•
Λογισμικά & υπηρεσίες Λογισμικού
•
Πιστοποίηση προϊόντων, έως 10.000€.
•
Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, έως 5.000€
•
Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, έως 35% του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και έως 50.000€.
•

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η
24η/03/2021

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή)
μπορεί να κυμαίνεται από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.
Εντάσεις ενισχύσεων
Τα ποσοστά ενίσχυσης με δημόσια χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο
πλαίσιο της Δράσης είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική
Συμμετοχή.
Για την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει το σύνολο ή μέρος
της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να
συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί
και με τραπεζικό δανεισμό
Αξιολόγηση
Ο μέθοδος αξιολόγησης είναι η συγκριτική. Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά βαθμολογικής
κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Η ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής θα διαμορφωθεί βάσει του ισχύος
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα..
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

6. Ενίσχυση έως 3000€ για επιχειρήσεις που παρέμειναν σε αναστολή
λειτουργίας λόγω Covid-19 κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
Δημοσιεύθηκε νέα Δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λιανικού εμπορίου
και στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και καλλωπισμού, οι οποίες παρέμειναν κλειστές μετά από κρατική εντολή για την
διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω τις έξαρσης της πανδημία του Covid-19 κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
Η παρούσα δράση αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν την 18η/12/2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μία εκ των
παρακάτω περιοχών:
• Δήμος Ασπροπύργου της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
• Δήμος Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής .
• Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
• Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
• Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
• Δημοτική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
• Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 €. Η δράση χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).
Στόχος της δράσης
Στις ως άνω περιοχές, για χρονικά διαστήματα εντός της περιόδου από 1.12.2020 έως 2.1.2021, ύστερα από κρατική
εντολή ανεστάλη η λειτουργία:
• Του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων του λιανικού εμπόριο βιβλίων και της δραστηριότητας της
παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), με εξαίρεση τις υπηρεσίας ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορείου
με παράδοση κατ’οίκον
• Των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών.
Λόγω των έκτακτων μέτρων, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών και κλάδων έχασαν την
ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρα για αυξημένο τζίρο, είτε με την μέθοδο του click away, είτε και
με την δυνατότητα εισόδου στο κατάστημα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης παρέχεται ενίσχυσή υπό την μορφή αποζημίωσης ύψους 3.000€ με στόχο της
ενίσχυση των επιχειρήσεων που κατά την ανώτερη χρονική περίοδο δραστηριοποιούνταν σε έναν από τους ΚΑΔ της
πρόσκλησης και διέθεταν εγκατάσταση στις ως άνω περιοχές.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 19η/03/2021 και λήγει την
25η/05/2021

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι που δύναται να λάβουν την δημόσια χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική τους
μορφή, που νομίμως λειτουργούν στην χώρα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
•
•

Είχαν κατά την 18η/12/2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μία εκ των προαναφερόμενων περιοχών
Διέθεταν κατά την 18η/12/2020 ενεργό ΚΑΔ με βάση τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας της πρόσκλησης
Οι ενισχύσεις που λαμβάνουν, συμπεριλαμβανoμένης της παρούσας, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις 200.000€ για κυλιόμενη τριετία.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και η έγκριση των ενισχύσεων γίνεται με την μέθοδο της άμεσης
διαδικασίας. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία με τήρηση σειράς προτεραιότητας
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

7. Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
για το Α’ τρίμηνο του 2021 έως 1.800€
Ανακοινώθηκε ο Δεύτερος Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρομεσαίων Πληττόμενων επιχειρήσεων
από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας της νόσου COVID-19.
H συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για τη χρονική
περίοδο από 01.01.2021 έως και 31.03.2021
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 200.000.000 €
Η χρηματοδότηση της παρούσας δράσης εντάσσεται στο πλαίσιο του C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION
FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak»
Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δικαιούται να λάβει η κάθε επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει
το ποσό των 1.800€

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 9η Ιουνίου 2021

Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις

Τα κριτήρια ένταξης για τις υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής:
• Μείωση του Κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους
2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 ([συνολικός κύκλος
εργασιών 2020] / 365 Χ [αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019]).
• Να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας ΚΑΔ της πρόσκλησης.
• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την
επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.
• Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
• Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021.
• Δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της παρούσας δράσης τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη
συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19 της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των
δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
• Επιχειρηματικών Δανείων τακτής λήξης
• Ομολογιακών Δανείων
• Κοινοπρακτικών Δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών)
Επίσης περιλαμβάνονται και:
• Τιτλοποιημένα Δάνεια και πιστώσεις
• Δάνεια και πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης
• Δάνεια, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020. Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν
ενήμερα την 30.9.2020 αλλά θα καταστούν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

8. Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” με
επιχορήγηση έως 100.000€
Σε ισχύ βρίσκεται η νέα Δράση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων ”Elevate Greece” με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την
κάλυψη των εξόδων τους. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000 €.
Η δράση χρηματοδοτείται στο προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και στήριξης της οικονομίας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID -19 υπ΄αριθμ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε.

Ημερομηνία λήξης των υποβολών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2021

Δικαιούχοι
Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι νεοφυείς καινοτόμες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες
στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” οι οποίες τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31η/12/2020.
• Το άθροισμα των εξόδων του Κεφαλαίου Κίνησης για το έτος 2019 ή το έτος 2020 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των
6.250€.
• Η συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης. Ο ΚΑΔ θα
πρέπει να είναι δηλωμένος είτε ως κύριας δραστηριότητας, είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
• Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.
• Η δραστηριότητα τους είναι συμβατή με τον τομέα Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
• Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
ΙΚΕ,ΕΠΕ,ΑΕ με έδρα την Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που
διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο.
• Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας δε
δύναται να ξεπερνά το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσωρινό
πλαίσιο.
Εντάσεις ενισχύσεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς
2019 ή 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€.
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου κίνησης, ήτοι 2019 ή το
2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (80%) προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι
δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 της χρήσης 2019. Σε περίπτωση επιλογής του έτους 2020, το κεφάλαιο
κίνησης αντλείται από το ισοζύγιο της χρήσης του 2020 και δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση:
• Αγορά Εμπορευμάτων (κωδικός 102)
• Αγορά Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)
• Σύνολο των Παροχών σε εργαζόμενους (κωδικοί 181,281,481)
• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (κωδικοί 185,285,485)
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021, καθώς και η μη διακοπή της λειτουργίας της/των
εγκατάστασης/-εων της εταιρείας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια εντός διαστήματος τριών ετών μετά την
πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής, και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής Δημόσια Δαπάνης της πρόσκλησης,
ήτοι 60.000.000€
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του φακέλου προβλέπεται
δυνατότητα επαναυποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης για το διάστημα που παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση και
υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310531000, εσωτ. 155, email: lengos@atlantisresearch.gr

9. Δράση «Επανεκκίνηση της εστίασης» με επιχορήγηση έως 100.000€
Αναμένεται νέα Δράση για την ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, με την παροχή κεφαλαίου κίνησης ως μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση στις επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 μήνες
επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό
των 330.000.000 €. Η δράση χρηματοδοτείται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης και
στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID -19 υπ΄ αριθμ. 19.3.2020/C(2020) 1863
Ανακοίνωσης της Ε.Ε.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση της Δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές
επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι
Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Επισημαίνεται ότι, περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις Franchise, υπό την
προϋπόθεση ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.
Εντάσεις Ενισχύσεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή
του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του έτους 2019 με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 100.000€ ανά ΑΦΜ.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

(Κύκλος εργασιών 2019 ή 2020/αριθμός ημερών λειτουργίας)*365*7%

Προϋποθέσεις Ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης για τις Επιχειρήσεις ορίζονται ως εξής:
• Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
• Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος
αριθμός ημερών λειτουργίας.
• Συσταθείσες εντός του έτους 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στην δράση.
• Επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν την οικονομική τος
δραστηριότητα εντός του 2020, αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020 και μπαίνουν
αυτοδικαίως στην δράση.
• Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με βάση τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα του 2021. Επιπλέον έλεγχοι ορίζονται ως εξής:
• Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δε δύναται να υπερβαίνει το 70% του
αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων για το
έτος 2021.
• Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, καθώς και της όποιας
δημόσιας χρηματοδότησης έχει λάβει η επιχείρηση στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων
επιχειρήσεων από την πανδημία COVID-19 των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε κάθε μορφή
επιχορήγησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον
κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.
Σε περίπτωση που ισχύει ένα από τα παραπάνω, το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας Δράσης
καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από το λήπτη της ενίσχυσης.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την
έγκριση της αίτησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚ Η Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών
σχεδίων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του
φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email:
davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310 531000, εσωτ: 155, e-mail: lengos@atlantisresearh.gr

10. Β’ Κύκλος Δράσης E-λιανικό για την ανάπτυξη/αναβάθμιση ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
Αναμένεται η δημοσίευση του Β’ Κύκλου της Δράσης “E-λιανικό” για την ενίσχυση της λειτουργίας και την αναβάθμιση της
ψηφιακής τεχνολογίας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Στον Α’ κύκλο υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις από επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκ. ευρώ. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζει την προκήρυξη β’ κύκλου της σχετικής
δράσης στο προσεχές διάστημα, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 80.000.000€ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013).
Στόχος της δράσης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι πληττόμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου με τη μορφή της επιχορήγησης για την δημιουργία ή την
αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, με ποσοστό επιχορήγησης 100%.
Δικαιούχοι
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του Λιανικού Εμπορίου και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετέπειτα σύμφωνα με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που
επιβλήθηκαν, ενώ θα ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις ένταξης που θα ανακοινωθούν κατά την δημοσίευση της
πρόσκλησης.
Εντάσεις ενισχύσεων
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/03/2020, τότε δύναται να αναβαθμιστεί με
δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1500,00€.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται ως εξής:
Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) έως 30% του επιχορηγούμενο προϋπολογισμού:
• Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την
δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τα συνοδευτικά στοιχεία (πληκτρολόγια,
οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
Λογισμικό:
• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
•
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας
εξοπλισμού.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα
παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

11. Αναπτυξιακός Νόμος 43.99/2016-Καθεστώς Γενικής
Επιχειρηματικότητας με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%
Αναμένεται ο Νέος Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού
Νόμου Ν. 4399/2016 μέσα στο Μάϊο.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών.
Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των
επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση,
πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός
ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, camping, εφοδιαστική αλυσίδα logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών
διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, parking,
κολυμβητήρια, γήπεδα κ.ά.
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55% και έως 10.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ
των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή
ενίσχυσης (επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή κ.ά.).
Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.
Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:
• Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
• Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης,
θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
• Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
• Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
• Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης
της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
• Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.
• Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών
σχεδίων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη
διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310531000, εσωτ. 155, email:lengos@atlantisresearch.gr

12. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%
Αναμένεται η προκήρυξη το Νέου κύκλου του καθεστώτος πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου
Ν.4399/2016 μέσα στο Μάϊο. Ειδικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων κυρίως με επιχορήγηση, αλλά και με επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών.
Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρές, επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδύσεων δύναται να
κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενής παραγωγή και
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός,
camping, εφοδιαστική αλυσίδα logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας
τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών, κέντρα
αποθεραπείας και αποκατάστασης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, parking, κολυμβητήρια, γήπεδα κ.ά.
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55% και έως 3.000.000€, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η περιοχή
που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το αντικείμενο δραστηριότητας της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο.
Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:
• Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
• Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης,
θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
• Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
• Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
• Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων
οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
• Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
• Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310531000, εσωτ. 155, email: lengos@atlantisresearch.gr

